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המדריך העברי לקמינו דה סנטיאגו

יום 1א' – מסאן ז'אן עד הונטו
נקודת התחלה) Saint Jean Pied-de-port :הגעה על ידי מונית מרונססבייס 7 .יורו לאדם .להזמין
ממשרד הצליינים ברונססבייס(
נקודת סיוםHonto :
אורך המסלול 5 :ק"מ
עלייה 300 :מ' .מסלול די מישורי ,עם עלייה מתונה-תלולה לקראת הונטו.
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים :בנקודת ההתחלה ,בנקודת הסיום
אוכל בדרך :כדאי להצטייד באוכל בנקודת ההתחלה ,מכמה סיבות .ראשית ,אין ממש נקודות יישוב
מנקודת ההתחלה ועד סיום יום 1ב' ,כלומר עד רונססבייס .שנית ,בהונטו ו) horison-ביום 1ב'( מגישים
אמנם ארוחות ,אבל הן יקרות יחסית למחירי הקמינו .עם זאת ,באוריסון יש סנדביצ'ים טובים וזולים
יחסית.
ארוחת ערב :בפנסיון של הונטו 17 .יורו לאדם ,ארוחה הכוללת מרק ,מנה ראשונה ,מנה עיקרית ,קינוח,
לחם ,שתיה חמה ויין.
לינה :הונטו ,מיטה בחדר של  4עולה  13יורו .החדר כולל מקלחת ושירותים צמודים.
אטרקציות בדרך :נקודת ההתחלה היא עיירה קטנה ,ציורית ,ונחמדה להפליא .אפשר להישאר לישון גם
בה ,והמחירים הם דומים למדי לאלה בהונטו .יחד עם זאת ,במקרה כזה יום ההליכה לרונססבייס יהיה
באורך  27ק"מ במקום  22ק"מ ,כאשר רובם בעלייה .בנוסף ,היציאה מנקודת ההתחלה אינה אפשרית
מאד מוקדם בבוקר ,בשל ערפל כבד שמכסה את כל העמק .ובכל מקרה ,הנוף של הזריחה מעל לעמק
הערפילי יפה יותר מהונטו.
הערות כלליות :אפשר להגיע בצהריים לנקודת ההתחלה ותהחיל לצעוד ולישון בהונטו ,או לחילופין
כק"מ וחצי לאחר מכן באוריסון )רצוי לבדוק במשרד הצליינים בנקודת ההתחלה אם יש מקום באחד
ממקומות אלה( .לא לשכוח לעבור במשרד הצליינים בנקודת ההתחלה ,לקבל דרכון צליינים ומפות .שעות
הפעילות של המשרד :בחודשים מרץ-אמצע אוקטובר ,בשעות 15:30- ,11:00-12:30 ,07:00-09:00
21:30

יום 1ב' – מהונטו עד רונססבייס
נקודת התחלהHonto :
נקודת סיוםRoncesvalles :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה 1,000 :מ' של עליה מתונה אך ארוכה עד מעבר ההרים .משם גלישה נוחה למטה.
דרגת קושי4 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :נקודת ההתחלה ,אוריסון ,בירזיה לפני מעבר הגבול ,נקודת הסיום
אוכל בדרך :סנדביצ'ים טובים ולא יקרים באוריסון ) 3-5יורו( .יש גם קפה ומאפה .אפשר להצטייד
ברונססבייס במסעדה עצמה .יש גם מכונות מזון אוטומטיות.
ארוחת צהרים :אם מגיעים מוקדם לרונססבייס ,יש במסעדה סנדביצ'ים או מנות שלמות ב 4.5-10-יורו.
היין טוב ועולה רק יורו אחד.
ארוחת ערב :ברונססבייס יש  2מסעדות .אפשר להירשם במסעדה מראש לארוחת צליינים עד השעה
 18:00ולקבל קופון לארוחה .הארוחה עולה  8יורו וכוללת מרק ,מנה עיקרית ותוספת ,קינוח קל ,יין
ושתיה חמה.
לינה :האלברגה הגדול של רונססבייס הוא למעשה מנזר עתיק שהוסב לאולם לינה ענקי 110 .מקומות,
במיטות קומותיים שמסודרות בשורות ארוכות .את הנעליים מפקידים בכניסה .צריך להזמין מקום
באלברגה במשרד הצליינים שנפתח בשעה  .16:00כדאי לבוא לפני ,כי התור ארוך .באלברגה יש שקעי
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חשמל ,מכונות כביסה בתשלום ,מקלחות ושירותים משותפים .כמו כן ,ישנן  2עמדות אינטרנט במחיר
יורו אחד לרבע שעה של גלישה .יש כריות אבל אין שמיכות.
אטרקציות בדרך :יש מיסה בכנסיה של רונססבייס .בימי חול בשעה  ,20:00ביום שבת בשעה ,19:00
בימי ראשון ובחגים בשעות  .19:00 ,12:00 ,08:30במהלך המסלול יש נקודות תצפית מרהיבות )הפסל
של מריה ,במעבר הרים קטן בין שני סלעים גדולים ולידם בית נטוש ,מעבר הגבול המשעשע בין צרפת
לספרד ,במעבר ההרים עצמו ובכנסייה לפני נקודת הסיום(.
הערות כלליות :לשים לב לפיצול השבילים אחרי שיורדים ממעבר ההרים .מי שיש לו בעיות ברכיים
מוזמן לקחת את השביל הימני ,שהוא ארוך יותר קמעה אבל מתון יותר .לאורך השביל הזה ניתן לקצר
מדי פעם את השביל עצמו על ידי חיתוכים של הכביש .אפשר פשוט ללכת לצד הגדר שעוברת מימין.

יום  – 2מרונססבייס עד סובירי
נקודת התחלהRoncesvalles :
נקודת סיוםZubiri :
אורך המסלול 22.5 :ק"מ
עלייה 2 :עליות קצת תלולות של  100-150מ' כל אחת .ירידות ארוכות וכואבות למי שיש לו בעיות
ברכיים.
דרגת קושי3 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בבורגט ) (burgetיש מסעדה ,באספינל ) (espinalיש מסעדה וסופר ,בביסקרט
) (biskarretaיש פאב.
אוכל בדרך :כל מה שצוין לעיל .בנוסף ,בביסקרט יש סופר קטן וטוב ,ממש לפני שהשביל יוצא מן הכפר
)מצד שמאל( ,בנוסף ישנו מינימרקט קטן בנקודת הסיום ,לא הרחק מהלאברגה הראשון בכניסה לעיירה
)לפנות שמאלה מיד אחרי הגשר כשנכנסים לעיירה(.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש מסעדה ופאב ברחוב הראשי )לפנות שמאלה לרחוב הראשי אחרי אחרי
האלברגה הראשון בכניסה לעיירה( .ברחוב הראשי על יד האלברגה העירוני יש מסעדה עם מנת צליינים
) 10יורו לאדם ,ארוחה הכוללת מנה ראשונה ,מנה עיקרית ,קינוח ,יין ושתיה חמה(.
לינה :אלברגה עירוני  -לפנות ימינה לרחוב הראשי אחרי הכניסה לעיר ,והאלברגה ממקום מצד שמאל
של הרחוב אחרי  300מ'( 6 .יורו למיטה בדורם של  +20מיטות קומותיים .שירותים ומקלחות משותפות.
אין מכונת כביסה .יש אינטרנט בפאב המקומי ) 1יורו לחצי שעה( .האלברגה הפרטי בכניסה לעיירה עולה
 10יורו לאדם בדורם .ישנם פנסיונים בעיירה אולם הם יקרים יותר.
אטרקציות בדרך :יער חביב בדרך ,מזכיר קצת את הארץ .ביציאה מן היער יש שביל מידע על הקמינו.
המון כפרים חביבים לאורך הדרך ,גשר מקסים בכניסה לזובירי ,אחלה פאב בזובירי.
הערות כלליות :כדאי לעצור ללילה בזובירי ולא להמשיך עוד  5ק"מ ללארוסיאניה ,פשוט כי אין שלום
כלום וכי בשביל להיכנס אליה צריך לסטות מן השביל .למחרת מומלץ להגיע עד פמפלונה ולעצור שם
ללילה כי זו עיר מגניבה.

יום  – 3מסובירי עד פמפלונה
נקודת התחלהZubiri :
נקודת סיוםPamplona :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי1 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,במזרקה בסוף העלייה לכפר הקטן  ,Ilarazבמזרקה על השביל מיד אחרי
שהשביל עוזב את הכניסה ל ,Larosana-מזרקה ב ,Irodz-מזרקות ופאבים ב) Villava-הפרבר הקטן
לפני פמפלונה(.
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אוכל בדרך :בוויאבה ) (villavaיש מלא פאבים ,חנויות וכו' .מדובר בפרבר קטן ומקסים של פמפלונה
שמונה  10אלף תושבים .אפשר לעצור לפיקניק של בוקר על אי תנועה עם ספסלי פיקניק ,ממש לפני
העלייה לטיילת ליד  .Zabadalikaבפמפלונה יש המון חנויות וסופרים להצטיידות לקראת יום המחר.
ארוחת צהריים :טאפאסים בפאבים של פמפלונה .ההמינגויי מומלץ במיוחד ,תשאלו את המקומיים.
ארוחת ערב :יש מנת צליינים בפאב שנמצא  15מ' מהאלברגה )לצאת מהאלברגה ,לפנות ימינה ולרדת
במורד הרחוב(  9 -יורו .בכל פמפלונה לא חסר איפה לאכול .מי שרוצה לבשל יכול לקנות מצרכים
בסופר ולבשל במטבח המאובזר להפליא של האלברגה העירוני.
לינה :האלברגה העירוני ) (Jesus y Mariaנמצא כמה מטרים בצד השביל במרכז העיר ברחוב calle
 .companaפתוח בין השעות  ,13:00-22:00כל הקודם זוכה 4 .יורו לאדם למיטת קומותיים .מקלחות
ושירותים משותפים )לגברים ונשים ביחד( .מכונות כביסה ומייבשי כביסה בתשלום ,שקעי חשמל אישיים
ליד המיטות ,מקום חדש ,נקי ומסודר .יש חצר פנימית מקסימה שאפשר לאכול בה ,לנגן ולהתפנן .היציאה
היא בשעות  06:00-08:00בבוקר.
לינה אלטרנטיבית :אם האלברגה העירוני מלא ,יש בעיר עוד המון פנסיונים ,מלוניות ,מלונות ,ודירות
של נשים זקנות להשכרה .פשוט לעבור מאחד לאחד ולשאול ,ואפילו לשאול את האנשים ברחוב אם
צריך .רובם בטוח יכירו איזו זקנה עם דירה .אנחנו ישנו בלילה הראשון בדירה שכזו ,שעלתה  15יורו
לאדם ,בחדר של שניים ,עם מקלחת ושירותים צמודים.
תחבורה :פמפלונה היא יעד מרכזי שאפשר להגיע ממנו ואליו באוטובוסים מכל רחבי ספרד.
אטרקציות בדרך :הגשר המקסים מעל לנחל בכניסה ל ,villava-הקתדרלה המרכזית בפמפלונה ,הכניסה
לפמפלונה עצמה דרך השער של חומת העיר העתיקה ,המון כפרים קטנים ומקסימים לאורך הדרך ,לא
מעט נקודות ישיבה נעימות ביער לאורך הנחל בתחילת היום.
הערות כלליות :מומלץ להישאר ללון בפמפלונה ,כי זו עיר צעירה ותוססת עם המון מקומות בילוי
)אוכלוסיה  200 -אלף אנשים(.

יום  – 4מפמפלונה עד פואנטה לה ריינה
נקודת התחלהPamplona :
נקודת סיוםPuenta La Reina :
אורך המסלול 25 :ק"מ
עלייה 300-400 :מ' של עלייה מתונה אבל שווה
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :במזרקה ב ,cizur-בעייריה אחרי זה עם השיר המוזר על הגבעה ,במזרקה ב) uterga-וגם
מכונת קולה( ,בכל העיירות שאחרי זה ,בנקודת הסיום
נשנושים בדרך :פאב ב ,cizur-מסעדה ב) uterga-לפני היציאה מהכפר( ,סופרמרקט מצוין בנקודת
הסיום.
ארוחת ערב :באחד הרחובות הראשיים של נקודת הסיום )היכן שהטלפונים הציבוריים( יש פאב/מסעדה
קטן ולא רע שמגיש המבורגרים טובים במחירים זולים במיוחד .יש עוד פאב ברחוב הראשי המקביל.
בשר מוגש רק החל מ.19:00-
לינה :באלברגה עירוני בכניסה לעיר העתיקה )בשונה מהאלברגה הפרטי עם מגרש החניה מיד בהגעה
לכביש הראשי( .חדרי דורם קטנים )עד  10מיטות( 5 .יורו ללילה .מקלחות ושירותים משותפים ,מטבח
מאובזר ,אינטרנט ) 1יורו לחצי שעה( .שעות פתיחה :בימים ג'-שבת בשעות 16:00- ,10:00-14:00
 .19:00בימי א' בשעות  .11:00-14:00מאחורי האלברגה יש מדשאה ענקית שאפשר לעשות בה אחלה
פיקניק וגם להקים אוהלים בשעת הצורך .כיבוי אורות בשעה .23:00
אטרקציות בדרך :פסל התלכדות השבילים בכניסה לפואנטה לה-ריינה ,שבשבות הרוח הענקיות בראש
הרכס אחרי פמפלונה ,פסל צלליות של צליינים בראש הרכס ,שיחי פטל רבים לאורך השביל ,שדה
חמניות ענקי.
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יום  – 5מפואנטה לה ריינה עד אסטייה
נקודת התחלהPuenta La Reina :
נקודת סיוםEstella :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה 100-150 :מ'
דרגת קושי2 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,מזרקות :ב ,manera-בכפר הציורי  ,cirauquiבעיירה  ,lorcaבכפר
 villaturetaובנקודת הסיום.
נשנושים בדרך :במקודת ההתחלה יש מאפיה/בית קפה שנפתחת מוקדם בבוקר ,ברחוב על ראשי
שהשביל עובר בו .בכפר  cirauquiיש מאפיה+סופר שפתוחים על הבוקר .כמו כן ,יש בכפר הזה חנות
שוקולד ומתוקים טובה .בכל העיירות האחרות בדרך יש פאבים .בנקודת הסיום יש סופר.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש פאבים ומסעדות לרוב ,בעיקר ברחובות שמובילים ל plaza mayor-וגם
בכיכר עצמה ,אם כי שם המחירים גבוהים יותר .ברחוב של האלברגה יש פאב שמגיש ארוחת צליינים
מקיפה ב 12-יורו לאדם .בפאב הזה יש גם עמדת אינטרנט ) 1יורו לרבע שעה(.
לינה :באלברגה הראשי שנמצא על השביל ממש בכניסה לעיר ) 114מקומות 4 ,יורו לאדם( .יש מקלחות
משותפות 2 ,עמדות אינטרנט ,מכונות כביסה ,מטבח מאובזר .ארוחת בוקר ביורו וחצי שכוללת פרוסות
עם ריבה/חמאה ותה .כיבוי אורות ב ,22:00-יציאה בבוקר עד  .07:15אם האלברגה מלא ,יש עוד
אלברגה פרטי ,וכן פנסיונים רבים.
אטרקציות בדרך :הכפר הציורי והמשומר למופת  cirauquiשווה עצירה של שעה לפחות ,והתענגות על
דברי השוקולד .ב lorca-יש גן שעשועים נחמד .בכניסה ל estella-יש מפעל יין עם ריח נורא מסריח.
המון שיחי פטל ,עצי תאנה וכרמים עם ענבים בשלים )לפחות בחודשים אוקטובר-נובמבר( לאורך הדרך.
ביציאה מהכפר הציורי יש גשר הרוס נחמד ,ובכניסה לאסטיה יש קתדרלה עתיקה גדולה.

יום  – 6מאסטייה עד לוס ארקוס
נקודת התחלהEstella :
נקודת סיוםLos Arcos :
אורך המסלול 21 :ק"מ
עלייה 350-400 :מ' )מאד מתונה(
דרגת קושי1 :
רמת עניין1 :
מים בדרך 5-6 :מזרקות עד  ,villamayorכולל מזרקת יין )לא משהו( מעט אחרי היציאה מנקודת
ההתחלה
נשנוש בדרך :פאב ב ,villamayor-חנויות ,מאפיה ו 2-פאבים בנקודת הסיום
ארוחת ערב 2 :פאבים/מסעדות בנקודת הסיום .ארוחת צליינים עולה  10יורו ,אבל יש גם הרבה מנות
אחרות זולות יותר.
לינה :בנקודת הסיום יש שני אלברגה .אחד הרחוב הראשי שעולה  7יורו לאדם ,והשני ממש ביציאה
מהעיר .זהו האלברגה העירוני והוא עולה  4יורו לאדם בחדר של  8אנשים .יש אינטרנט ,מקלחות הכי
חמות וטובות בעולם ,מטבח לא רע ,מקום לכבס )ביד( ,מכונות שתיה .כיבוי אורות ב.22:00-
אטרקציות בדרך :מזרקת יין ביציאה מנקודת ההתחלה ,ערימות חציר ,יום של התבוננות פנימית.
הערות כלליות :אפשר בקלות להמשיך עוד  7-8ק"מ אחרי לוס ארקוס עד  sansolאו .torres del rio
שני כפרים קטנטנים עם מקומות לינה פרטיים .זהו יום קל מאד עם שביל ארוך עם נופים יפים באופק
)ביום יפה( .כמה קילומטרים לפני לוס ארקוס ,אחרי שדות החיטה הגדולים ,יש פינה חביבה לעצור
לפיקניק קטן בצד היער.
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יום  – 7מלוס ארקוס עד לוגרוניו
נקודת התחלהLos Arcos :
נקודת סיוםLogrono :
אורך המסלול 28 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי2 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בכפר  sansolיש מזרקה ,כנ"ל בכפר  ,torres del rioבעיירה  vianaיש מזרקות וחנויות
רבות ,ובנקודת הסיום .בימים חמים הקטע בין  vianaלנקודת הסיום מצריך לסחוב מים ,משום שאין צל,
אין מים ויכול להיות חם מאד .כקילומטר לפני הכניסה ללוגרוניו יש זקנה שמוכרת פחיות משקה.
נשנוש בדרך :חנויות קטנות ב torres del rio-ובעיירה  vianaיש גם סופרמרקט ,חנויות ופאבים
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש אינסוף פאבים ,חנויות ,מסעדות ,פיצריות ,מועדונים ,גלידריות ומה לא.
שווה לחרוש קצת את העיר.
לינה :האלברגה הראשי נמצא על המסלול עצמו ,קצת אחרי שחוצים את הגשר הגדול בכניסה לעיר.
מכונות כביסה ,אינטרנט חינם .הלינה עולה  3יורו .אם נגמר המקום אפשר לישון בכנסיה ,ואפילו
מקבלים שם ארוחת ערב בחינם )צריך לשאול באלברגה(.
תחבורה :אוטובוסים מלוגרוניו לכל הערים הגדולות.
אטרקציות בדרך viana :עיירה קטנה ונחמדה ואפשר לעצור בה לנוח לאיזו שעה .בלוגרוניו עצמה יש
פסטיבל לרגל בציר הענבים הראשון בתאריכים  15-22בספטמבר שנקרא  .festivos de san mateoכל
העיר יוצאת לרחובות ,משתכרת בטירוף וחוגגת כל היום והלילה .מומלץ ביותר.
הערות כלליות :יום ארוך אבל לא קשה במיוחד 2 .ק"מ לפני הסיום יש דוכן עם חותמת ואישה זקנה
בשם מריה .היא מחתימה דרכוני צליינים מזה שנים רבות ,ולמעשה ממשיכה את דרכה של אמא שלה
שעשתה את זה עד שמתה בגיל  .92כאמור ,היא גם מוכרת פחיות משקה .מקומות באלברגה 86 :מיטות

יום  – 8מלוגרוניו עד נאחרה
נקודת התחלהLogrono :
נקודת סיוםNajera :
אורך המסלול 28 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי - 2 :מסלול קל אך מעט ארוך
רמת עניין3 :
מים בדרך :ביציאה מהפארק של לוגרוניו נמצאות הרבה בירזיות ואין צורך לקחת מים לחלק זה .בהמשך
יש מים ב navarrete-ומשם אין מים עד כ 2-ק"מ לפני נקודת הסיום .בנקודת הסיום יש ברזיה ליד
המבנה הבודד בצורת האיגלו או טאבון גדול .אחרי עוד כק"מ יש עוד בירזיה ואחר כך בנקודת הסיום
עצמה.
נשנוש בדרך :ב navarrete-יש קיוסק ושני פאבים .בנקודת הסיום יש הרבה קיוסקים ,מסעדות ופאבים.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש מסעדת המבורגרים טובה ) - (hamburgerseria y cerevezeriaממש
בקצה הגשר על יד האלברגה ,במחיר  3יורו למנה .בערב ישנם בעיר דוכנים רבים של אוכל ,בעיקר
לאורך הנהר ועל יד הגשר.
לינה :שני אלברגה .האלברגה הגדול ממוקם על השביל בקצה העיר .הלינה בחינם .להשאיר את הנעליים
בכניסה .יש  2עמדות אינטרנט ,מקום לכביסה ביד .שווה מאד לעצור בנאחרה ,העיירה נחמדה מאד.
תחבורה :אוטובוסים ליעדים מרכזיים.
אטרקציות בדרך :הפארק ביציאה מלוגרוניו והאגם שבו .בקצה הפארק יש בחור שמחתים את הדרכונים
ומחלק תפוחים חצי רקובים ועוגיות .גפנים רבים בירידה מהגבעה עם חורשה שנותנת צל .מבנה בצורת
איגלו או טאבון גדול ולידו הברזיה לפני נאחרה .על גדר המפעל בכניסה לנאחרה יש שיר מיוחד לצליינים
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בכל מיני שפות .בנאחרה יש בריכה שפתוחה לצליינים  -הבריכה נמצאת מעבר לנהר אל מול לאלברגה,
להביא את דרכון הצליינים ואז הכניסה בחינם .אפשר לטבול בנהר ולעשות פיקניק.
הערות כלליות :להביא הרבה מים לקטע בין נאברטה לנאחרה .לשים לב לפיצול ל) vendoza-אפשר
ללכת לישון שם ואז היום מתקצר ל 20-ק"מ בערך(.

יום 9א – מנאחרה עד אסופרה
נקודת התחלהNajera :
נקודת סיוםAzofra :
אורך המסלול 6 :ק"מ
עלייה 50 :מ'
דרגת קושי1 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :בנקודת הסיום יש מינימרקט שפתוח בין השעות 07:00-22:00
ארוחת ערב :שני פאבים ומסעדות בנקודת הסיום
לינה :אלברגה עירוני בנקודת הסיום .אלברגה חדיש ,חדרים זוגיים 5 .יורו ללילה .יש  2עמדות אינטרנט,
מקום לכבס ביד .יש מטבח וחצר עם בריכה קטנה שאפשר לשבת בה ביום חם ולהתפנן .אחלה אכסניה
לעצור בה.
אטרקציות בדרך :סלעים אדומים יפהפיים ביציאה מנאחרה ,נופים נאים ,נקודת הסיום היא עיירה קטנה,
שקטה ומקסימה.
הערות כלליות :אנחנו עשינו יום מנוחה בו התקדמנו  6ק"מ בלבד ונשארנו בנקודת הסיום כל היום.
האלברגה נוח ונעים מאד ובמזג אוויר נוח כדאי לעצור בעיר.

יום 9ב – מאסופרה עד גרניון
נקודת התחלהAzofra :
נקודת סיוםGranon :
אורך המסלול 21.5 :ק"מ
עלייה 200 :מ' )מתונה(
דרגת קושי1 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,מיד אחרי העליה שבתחילת היום )לפני עיירת הגולף( ,בעיירת הגולף
עצמה ,ב ,santo domingo de la calzada-בנקודת הסיום
נשנוש בדרך :בסנטו דומינגו יש הרבה מינימרקטים וחנויות שוקולד ,בתי קפה ועוד .בנקודת הסיום יש
פאבים ,מאפיה ,חנות מכולת ובנק.
ארוחת ערב :ארוחה קומונלית שמכינים בעלי המנזר שישנים בו .בחינם כמובן.
לינה :בנקודת הסיום ישנים על מזרונים בעליית הגג במנזר שהפך לאלברגה מאולתר .הכניסה מאחורי
המבנה ,כדאי לעלות ממש עד למעלה ולישון בעליית הגג .במקום יש מטבח מצוין ,כלי נגינה ואווירה
נהדרת .מומלץ לעצור לישון .הלינה בחינם .אחרי הארוחה נערכת מיסת צליינים משותפת.
מקומות באלברגה :בערך  .40כדאי להגיע מוקדם ולהירשם.
אטרקציות בדרך :סנטו דומינגו עיירה מקסימה .יש נקודת החתמה בכניסה לעיר .עיירה ששווה עצירה
של שעה בעיר לסיבוב.
הערות כלליות :כדאי לעצור ללילה בגרניון .העיירה קטנה ,שקטה ומקסימה והאירוח ביתי ונעים
במיוחד.
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יום  – 10מגרניון עד טוסאנטוס
נקודת התחלהGranon :
נקודת סיוםTosantos :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי1 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,בכל הכפרים הקטנים בדרך ,בעיירה  beloradoובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :בכל הכפרים הקטנים בדרך הכל סגור עד שעה מאוחרת .ב belorado-יש מינימרקט ופאב
קטן ליד  .plaza mayorכדאי להצטייד בו להמשך .בנקודת הסיום יש פאב קטן ודי דלוח עם סנדביצ'ים
בלבד ללא קיוסק להצטיידות.
ארוחת ערב :ארוחה משותפת באלברגה בנקודת הסיום .כולם מבשלים ואוכלים ביחד .יש גם ארוחת
בוקר בסיסית למחרת .הלינה דונטיבו .שינה על מזרונים על הרצפה .אחלה מקלחות ,אחלה צוות מתנדבים
מכל העולם ,אווירה מיוחד .גם כאן יש מיסת צליינים בסיום הארוחה.
אטרקציות בדרך :דוכן החתמה בכפר הראשון אחרי גרניון .ב belorado-יש אינטרנט בחינם .בנקודת
הסיום יש כנסיה קטנה שחצובה במערה על ההר .יוצא סיור מהאלברגה בשעה .18:00

יום  – 11מטוסאנטוס עד אחס )אג'ס?(
נקודת התחלהTosantos :
נקודת סיוםAges :
אורך המסלול 22.5 :ק"מ
עלייה 200 :מ' של עלייה מאמצת למדי ,אולם לאחר מכן השביל נעשה נוח
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,בכל הכפרים עד  ,villafrancaמים בברזיה בקצה העליה הראשונה ,ב-
 ,san juan de ortegaובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :פאב ב ,espinoza del camino-פאב ומינימרקט ב) villafranca-לא הראשון ,אלא השני
במעלה הרחוב הראשי( .השביל מסומן מהפאב הזה  -ימינה ולמעלה מיד אחרי הפאב .בסאן חואן דה
אורטגה יש פאב קטן ,בנקודת הסיום ,בלאברגה עצמו ,יש פאב ומסעדה.
ארוחת ערב :באלברגה בנקודת הסיום יש ארוחת צליינים החל מהשעה  19:30בערב 8 .יורו לאדם.
הארוחה כוללת  3מנות וקינוח.
לינה :אלברגה עירוני ב .ages-אחלה חדרים ,צוות ידידותי .אלברגה חדיש ,ב 6-יורו לאדם 2 .עמדות
אינטרנט עם האינטרנט הכי איטי בעולם 1 .יורו לשעה .מכונות כביסה ,פאב ,מקלחות .אפשר לעצור
לישון לפני זה בסאן חואן דה אורטגה בחינם ,אבל המקום הוא ישן ,רקוב ,טחוב ,והמקלחות קרות מאד.
עדיף להמשיך עד ל.ages-
אטרקציות בדרך :בדרך לסאן חואן השביל עובר בתוך יער חביב ,יש גם אנדרטה בדרך לזכר מלחמת
האזרחים בספרד .בסאן חואן דה אורטגה יש כנסיה עתיקה .בתאריכים  22.9ו) 21.3-הימים השווים
בשנה( יש קטע מגניב :בשעה  ,17:00למשך  8דקות השמש חודרת מעבד לפתח ומאירה באופן מיוחד את
אחד הפסלים .או כך מספרים .הכנסיה בנקודת הסיום שווה הצצה ,ויש בה מדשאה בכניסה .בכניסה ל-
 agesיש שלט שמורה על  518ק"מ עד סנטיאגו.
הערות כלליות :כדאי להצטייד באוכל ב.villafranca-
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יום  – 12מאחס עד בורגוס
נקודת התחלהAges :
נקודת סיוםBurgos :
אורך המסלול 25 :ק"מ
עלייה :קלה ,בהתחלה
דרגת קושי2 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,בשני הכפרים בדרך ,בפרבר של בורגוס ובבורגוס עצמה.
נשנוש בדרך :מאפיה פתוחה ב ,atapuerta-פאב ב cardenuela riopico-ובכפר הקטן שמיד אחריו,
אחר כך ב castanares-יש פאב/מסעדה עם מנות טובות.
ארוחת ערב :בבורגוס יש אינסוף מסעדות ופאבים .באזור  plaza mayorיש מסעדות לא רעות עם מנות
גדולות ומחירים סבירים .לא לאכול בכיכר עצמה ,שם הכל יקר וקטן.
לינה :שני אלברגה פרטיים במרכז העיר ואלברגה עירוני גדול במרכז הפארק ,על השביל עצמו ,אחרי
היציאה מהעיר העתיקה ואחרי הנהר .באלברגה העירוני אין מכונת כביסה ,יש  2עמדות אינטרנט בחינם,
אין מטבח .חדר צפוף ,מים קרים במקלחת .הלינה דונטיבו.
תחבורה :אוטובוסים לכל ספרד ,בדגש על ליאון.
אטקרציות בדרך :פארק ארכיאולוגי של יונסקו ב) atapuerca-לא פתוח בשעות הבוקר המוקדמות(,
צלב גדול וספירלה מאבנים בראש העלייה אחרי  .atapuercaההליכה בתוך בורגוס עצמה היא נעימה,
משום שהעיר גדולה ומפותחת והקתדרלה הגותית היא גדולה ומקסימה .הכניסה ביורו אחד אם מביאים
דרכון צליינים.
הערות כלליות :לשים לב לפיצול של השביל לפני בורגוס .להסתכל בספר .להיות עירניים לגבי הסימון
של השביל בתוך בורגוס עצמה ,כי אפשר ללכת לאיבוד בנקל.

יום  - *12מבורגוס עד לאון )באוטובוס(
נקודת התחלהBurgos :
נקודת סיוםLeon :
אורך המסלול :מלא ) 140ק"מ ,בערך(
עלייה :לאוטובוס
דרגת קושי0 :
רמת עניין ,4 :ולו בגלל שנוסעים באוטובוס
לינה :אלברגה עירוני רחוק ממרכז העיר .עדיף לישון באלברגה של האחיות בנדיקטוס ,בחינם .יש מכונת
כביסה  6 -יורו כולל ייבוש .כיבוי אורות ב .22:00:-יש מקומות אינטרנט בעיר .המקלחות טובות .יש
תפילה מרוכזת בשעה  .19:30השינה באלברגה בחדרים נפרדים לגברים ולנשים.
תחבורה :מליאון יש אוטובוסים לכל מקום.
אטרקציות בלאון :העיר העתיקה )גם בערב ,בדגש על הקתדרלה הגותית( .רחובות  ruaו .ancha-אם
מגיעים לעיר בסוף השבוע כדאי להישאר בה עוד לילה בשביל להנות מחיי הלילה התוססים.

יום  – 13מלאון עד אוספיטל דה אורביגו
נקודת התחלהLeon :
נקודת הסיוםHospital de Orbigo :
אורך המסלול 30 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי1 :
רמת עניין2 :
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מים בדרך :לא חסר .אין צורך להצטייד אלא אם כן נורא נורא נורא חם .בנקודת ההתחלה ,בכל הכפרים
באמצע .בקטע בין סאן מרטין לנקודת הסיום ) 7ק"מ( אין מים ,אבל השטח מישורי וההליכה קלה.
נשנוש בדרך :אמנם יש פאבים ומסעדות קטנות בדרך לנקודת הסיום ,אבל אין שום קיוסקים להצטייד
בהם לדרך .לכן אם רוצים להצטייד ,כדאי לעשות זאת ערב לפני בלאון ,או בתחנת הדלק ביציאה מליאון
שפתוחה גם מוקדם בבוקר.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש חנות מכולת לא קטנה ולפחות  2פאבים/מסעדות.
לינה :אלברגה פרטי ב 4-יורו לאדם בחדרים קטנים ונוחים 2 .עמדות אינטרנט בחינם .מקלחות טובות,
מטבח מאובזר .יש גם אלברגה עירוני בכניסה לעיר ,אבל הוא היה סגור כשבאנו .האלברגה הפרטי
מקסים ,יש בו חצר פנימית מקסימה ,ומדשאה עם שולחנות פיקניק מאחורה .יש מקום לכבס ביד ולתלות
בחצר.
אטרקציות בדרך :ב ,san miguel del camino-שנמצאת לאורך השביל ,יש מישהו ששם ליד הבית
שלו סלסילה עם תפוחים רקובים ועוגיות בשביל צליינים .ביציאה מליאון יש בתים של הוביטים שככל
הנראה מאחסנים בהם יין .העיר הוספיטל מקסימה ונמצא בה הגשר היפה והארוך ביותר לאורך הקמינו.
הערות כלליות :בפאבים של הוספיטל אפשר לראות כדורגל בערב .לשים לב היטב לסימונים ביציאה
מליאון .ההליכה היא לצד הכביש לרוב היום אזי כדאי להכין משחקי חברה כי נורא משעמם .יש אלברגה
חדש וחינמי על הכביש ממש לפני הכניסה לסן מרטין.

יום  – 14מאוספיטל דה אורביגו עד אסטורגה
נקודת התחלהHospital de Orbigo :
נקודת סיוםAstorga :
אורך המסלול 16 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי1 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בשפע .בנקודת ההתחלה ,בכפרים לאורך הדרך ובנקודת הסיום.
נשנוש בדרך :פאב ב ,sanibanez-פאב/מסעדה ב san justo-ממש לפני אסטורגה ,וכמובן המון אוכל
בנקודת הסיום
ארוחת ערב :באסטורגה יש מסעדת המבורגרים וג'אנק פוד לא רעה ,לא הרחק מהקתדרלה )לסטות
שמאלה מהשביל כשהשביל לוקח ימינה לקתדרלה( .יש סופרמרקט גדול בכיכר שמימין לplaza -
.mayor
לינה :אלברגה  santa mariaבכניסה לעיר הוא מצוין 4 .יורו ללילה .מיטות מצוינות .יש מרפסת גדולה
עם נוף יפה 2 .עמדות אינטרנט בחינם בכניסה .כיבוי אורות ב .23:00-מקום לעשות כביסה ,מטבח בלי
כיריים ,מים חמים במקלחות .יש עוד אלברגה פרטי ממש במרכז העיר על יד הקתדרלה ,באווירת שנטי
בנטי.
תחבורה :אוטובוסים מאסטורגה ליעדים מרכזיים
אטרקציות בדרך :רפת עם עגלים ביציאה מ santibanez-ומיד לאחר מכן יש פסל מאולתר של צליין
לצד הדרך .אנשים משאירים עליו כל מיני מלבושים ופתקים ומה לא .באסטורגה יש קתדרלה יפהפיה,
חנויות שוקולד לרוב וארמון שעיצב האדריכל אנטון גאודי  -הארמון הפך למוזיאון לצליינים .סגור בימי
ב' .אפשר לצפות בבובות שמכות בפעמוני השעון בכיכר המרכזית בכל שעה עגולה .ליד האלברגה
בכניסה לעיר יש גן מקסים עם תצפית נהדרת ממש מחומת העיר העתיקה.
הערות כלליות :אסטורגה יפה מאד וכדאי להקדיש לה לפחות חצי יום .זהו פשוט יום מקסים ,חביב וקל.
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יום  – 15מאסטורגה עד רבנאל דל קמינו
נקודת התחלהAstorga :
נקודת סיוםRabanal del Camino :
אורך המסלול 20.5 :ק"מ
עלייה :מתונה עד לא מורגשת
דרגת קושי1 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בשפע לאורך כל הדרך ,לא חסר כלל
נשנוש בדרך :פאב קטן בעיירה הראשונה אחרי אסטורגה ,שני פאבים קטנים על השביל בסנטה קתלינה
דל סמוזה ,פאד חמוד ב ,El Ganso-ו 2-פאבים בנקודת הסיום )אחד מהם באלברגה הפרטי שעל יד
הכביש ביציאה מהכפר( .רק בנקודת הסיום יש חנות קטנה שאפשר להצטייד בה לדרך.
ארוחת ערב :בפאב שליד האלברגה בכניסה לנקודת הסיום יש ארוחות צליינים ב 9-יורו לאדם שכוללות
 3מנות .בפאב באלברגה הפרטי יש מנות של  5יורו או סנדביצ'ים.
לינה :אלברגה עירוני בחינם בכיכר ליד הכנסיה .נפתח ב .14:30-עוד שני אלברגה פרטיים  +אלברגה
חדש שאנחנו ישנו בו .באלברגה שישנו בו עולה  4יורו ,יש בו אחלה מקלחות ,אחלה אווירה וחצר עם
שולחנות פיקניק .אפשר לשמוע סיפורים מאלפים מבעל המקום .המיטות צפופות להחריד .יש אינטרנט
באלברגה הפרטי שעל יד הכביש  0.5 -יורו לרבע שעה.
אטרקציות בדרך :כק"מ אחרי העיירה הראשונה שאחרי נקודת ההתחלה אפשר לסטות מהשביל לעיר
בוץ )לברר שם( ,שכל בתיה חומים ונראים כאילו הם בנויים מבוץ .בשעות הבוקר מאד מיוחד ושקט
בעיירה הזו .מגדל הפעמונים בסנטה קתלינה הוא הראשון בסדרה ארוכה של מגדלי פעמונים שאפשר
לטפס עליהם ולתצפת על הסביבה .פאב קאובויים משעשע ב .el ganso-כל הדרך מסנטה קתלינה היא
נורא שלווה ויפה .העלייה לרבנאל בשביל דרך היער ,במקביל לגדר ששמו עליה אינסוף צלבים .בכניסה
לרנבאל יש פינת מנוחה בצל עץ גדול והיסטורי.

יום  – 16מרבנאל דל קמינו עד מולינסקה
נקודת התחלהRabanal del Camino :
נקודת סיוםMolinaseca :
אורך המסלול 25 :ק"מ
עלייה 400 :מ' בתחילת היום )לא קשה(
דרגת קושי2 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :ביציאה מרבנאל ,ב ,poncebadon-ב manjarin-אפשר לקנות ,ב ,el acebo-בנקודת
הסיום .ביום חם במיוחד אפשר להסתפק בסחיבת ליטר אחד של מים לאדם.
נשנוש בדרך :ב pocebadon-יש ארוחות בוקר ב 4-יורו או רק תה צמחים ביורו אחד .אפשר לקנות
ירקות אורגניים .ב acebo-יש קיוסק קטן ופאב .בנקודת הסיום יש  2קיוסקים ולפחות  3מסעדות.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום אין ארוחות ערב לפני השעה  .20:00מסעדות לאורך הנהר.
לינה :בנקודת הסיום יש שני אלברגה ,שניהם ממש ביציאה מהעיר )אחרי מרכז העיר עצמו( ,עם 30-40
מקומות לינה בלבד בכל אחד מהם .באלברגה העירוני 5 :יורו ,מטבח קטן ,מקום לכבס ביד ,מקלחות
חמות ,אין אינטרנט .באלברגה הפרטי 7 :יורו ,נראה נקי ויאפי יותר .אין אינטרנט.
אטרקציות בדרך :ב poncebadon-יש אלברגה באווירת צ'ילאאוט בהרים  7 -יורו 34 ,מקומות לינה7 ,
תושבים גרים בכפר .למי שרוצה לתפוס אווירת הרים מבודדת .מיד לאחר מכן נמצאת הנקודה הגבוהה
ביותר לאורך הקמינו ובה צלב גדול בראש ערימת אבנים וחפצים אישיים שאנשים משאירים כאן.
במנחרין תומאס הנזיר המשוגע מבצע טקס פולחני משונה בכל יום בשעה  .11:00שווה להזכיר שאתם
מישראל כי הוא מחבב את ארגון נשים בשחור .לא כדאי להישאר ללון כאן ,אקסטרימלי ספרטני .כל
הדרך ממנחרין מאד יפה ויש תצפיות נוף יפות על פונפרדה .נקודת הסיום היא עיר קיט מקסימה עם
בריכת שחיה פתוחה וקפואה על הנחל ממש בכניסה לעיר.
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הערות כלליות :בנקודת הסיום יש אינטרנט חינם בספריה העירונית ליד הטלפון הציבורי שליד הפסל של
הצליין ברחוב של היציאה מן העיר בדרך לאלברגה .פתוח בין  .18:00-20:00אפשר להמשיך עד
לפונפרדה ולישון שם ,אבל אז היום נעשה ארוך מאד ולא בטוח שיהיה מקום לינה כשתגיעו לפונפרדה.

יום 17א – ממולינסקה עד פונפרדה
נקודת התחלהMolinaseca :
נקודת סיוםPonferrada :
אורך המסלול 8 :ק"מ
עלייה :אין
דרגת קושי1 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,ב ,campo-ובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :בנקודת הסיום יש אינסוף פאבים ומסעדות .יש סופרמרקט שמגיעים אליו אם יורדים
ברחוב הראשי כשהטירה מימינכם ,חוצים את הגשר ,מגיעים לכיכר ,ומיד לאחר מכן פונים שמאלה .יש
צ'וקולטריה טובה מאד באחת הכיכרות שבעיר העתיקה ,שווה לשאול.
ארוחת ערב :לא ללכת למקדונלדס בשום פנים ואופן  -זה רחוק מדי ולא משביע .ארוחות בשריות רק
החל מהשעה  .19:00המסעדות בלב העיר העתיקה די יקרות .באלברגה יש מטבח גדול שאפשר לבשל
בו.
לינה :אלברגה עירוני בחינם .ללכת לפי השילוט .נפתח בשעה  ,14:00חדרים של  4אנשים 2 .עמדות
אינטרנט בחינם בחדר למעלה .מכונת ייבוש אבל ללא מכונת כביסה .חצר יפה .כיבוי אורות בשעה
.22:00
תחבורה :אוטובוסים מפונפרדה ליעדים מרכזיים.
אטרקציות בדרך :בנקודת הסיום יש קתדרלה בחינם ,טירה עתיקה עולה  3יורו ונפתחת ב .11:00-שווה
סיור אבל לא לצפות ליותר מדי .יש נקודות תצפית מתוך הטירה.
הערות כלליות :לא שווה להישאר ליום שלם ,עיר פחות יפה מאחרות לאורך הדרך.

יום 17ב – מפונפרדה עד טראבדלו
נקודת התחלהPonferrada :
נקודת סיוםTrabadelo :
אורך המסלול 34 :ק"מ
עלייה :לא מורגשת
דרגת קושי2 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בכל מקום אפשרי
נשנוש בדרך :ב camponaraya-יש פאבים וקיוסקים לאורך השביל ברחוב הראשי ,ב cacabelos-יש
פאבים וסופרמרקט ליד השביל בכיכר הראשית ,אחרי זה יש את "מזנון צדוק"  -מקום קטן שאינו על
המפה אבל יש בו שני פאבים קטנים ומזנון עם אישה שמכינה שניצלים בפיתה ,או כך היינו רוצים
להאמין .ב villafranca del beirzo-יש פאבים .מומלץ ללכת לפאב שמיד אחרי הגשר הגדול ,יש שם
שולחן פול וסנדביצ'ים .פאב ב pereje-וחנות קטנה בנקודת הסיום )סגורה בין .(14:00-16:00
באלברגה בנקודת הסיום יש פאב/מסעדה ,אבל אל תצפו ליותר מדי .שווה להצטייד לפני ,כי שעות
הפתיחה של החנות בנקודת הסיום מוטלות בספק.
ארוחת ערב :מסעדות נהגים לאורך הכביש הראשי בנקודת הסיום
לינה :אלברגה בנקודת הסיום ב 6-יורו .יש בו פאב קטן וחצר .אין אינטרנט .מקום מבודד למדי ,אם כי
המקלחות נוחות ויש מטבח גדול וחדר אוכל גדול.
אטרקציות בדרך :ממש ביציאה מ camponaraya-יש מפעל יין בצד השביל שהשמועה מספרת
שמחלקים שם יין לצליינים ,שוק סוסים טיפשי ביציאה מ ,cacabelos-גפנים ושדות אחרי .cacabelos
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כפר לא מסומן על המפה שמרגיש כמו המערב הפרוע villafranca .היא עיירה מקסימה עם מבצר גדול.
בכניסה לנקודת הסיום יש נחל עם מים קפואים .לא בהכרח כדאי לישון בנקודת הסיום ,אפשר לשקול
לישון ב ,villafranca-אם כי אז היום שלאחר מכן יהיה ארוך יותר.

יום  – 18מטראבדלו עד או סבריירו
נקודת התחלהTrabadelo :
נקודת סיוםO Cebreiro :
אורך המסלול 18 :ק"מ
עלייה 700 :מ' .העלייה הקשה היא מקטע קצר לפני La Faba
דרגת קושי4 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :לאורך כל הדרך .מומלץ לסחוב חצי ליטר )או יותר אם יש יום חם( ולהצטייד בכפרים
במהלך העלייה.
נשנוש בדרך :ממש בכניסה ל vega de valcarce-יש מאפיה קטנה ומעולה מצד שמאל .מומלץ לעצור
לקפה ומאפה .הצוות חביב והפינוקים מבריקים .לאחר מכן ,ב la faba-יש אלברגה צמחוני באווירת שנטי
בנטי ,שאפשר לעצור בו לאכול ירקות אורגניים לא שטופים ולשתות תה בחינם עם אנשים משוגעים
ולהתחמם במדורה ולעשן דברים טובים .ב laguna-יש פאב עם מכונות שתיה ממש בכניסה לכפרון .יש
מינימרקט להצטיידות בנקודת הסיום.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש לפחות  2פאבים ,כאשר המנה המקומית והמומלצת היא תמנון מלוח
למדי.
לינה :האלברגה בנקודת הסיום עבר שיפוץ לאחרונה וכיום הוא חינמי ומעולה עם מקלחות יוצאות מן
הכלל .המטבח חדיש מאד .אין אינטרנט בכל הכפר .באופן כללי אמור להיות כאן אינטרנט ,אבל אמור זה
שם של דג.
תחבורה :אפשר להגיע לנקודת הסיום בטרמפ באמצעות שירות משלוחי התיקים שפועל בחינם
מהאלברגה ב villafranca-ביום הקודם ,או לחילופין לשלוח רק את התיק בשביל להימנע מסחיבת משקל
מיותר בעלייה.
אטרקציות בדרך :גשרים מרביהים לאורך הכביש המהיר שעוברים תחתם בתחילת היום ,אלברגה
צמחוני שנטי בנטי ב la faba-עם  7מיטות ואוהל אינדיאני ,נוף מטריף ועלייה מגניבה בנחל ל.la faba-
לפני תחילת העלייה אפשר לעצור למנוחה קלה בכפר קטן בשם  herreriasשבו נחל ציורי ונשים זקנות
ופאב .יש אבן שביל מקסימה בכניסה לגליציה בגובה  1,200מ' .נקודת הסיום היא כפר קטן ותיירותי
ומגניב להישאר בו ולו לפרק זמן קצר .בכניסה לנקודת הסיום יש מימין נקודת תצפית פנורמית על כל
האזור .האזור נחשב לערפילי וגשום במיוחד.

יום  – 19מאו סבריירו עד טריאקסטלה
נקודת התחלהO Cebreiro :
נקודת סיוםTriacastela :
אורך המסלול 21 :ק"מ
עלייה :עלייה לא קלה של  100מ' בתחילת היום ,בהמשך היום ירידה ארוכה של  700מ'
דרגת קושי) 2 :עלייה קשה אבל קצרה( ,ירידה ארוכה ותלולה יחסית
רמת עניין3 :
מים בדרך :לאורך כל הדרך .כל הכפרים סמוכים זה לזה כך שאין בעיה של מים.
אוכל בדרך :בר מגניב עם אחלה סנדביצ'ים ב alto de poyo-וגם באלברגה ב .fonfria-בנקודת הסיום
יש לא מעט פאבים/מסעדות וגם  2סופרמרקטים ומאפיה.
ארוחת ערב :מקום טוב לאכול בו וגם לראות כדורגל בערב נמצא על השביל מצד שמאל ממש לפני שהוא
פונה ימינה בקצה הרחוב הראשי לכיוון הכביש.
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לינה :אלברגה עירוני בכניסה לכפר משמאל לשביל .אין אינטרנט ואין מטבח אבל יש מכונות כביסה
ומייבשי כביסה .ישם גם טלפון ציבורי ,בעיקר עצמה יש בנקים .בנוסף ישנם  3אלברגה פרטיים בכפר,
באחרון מביניהם )ביציאה מן הכפר יש אינטרנט חינם(.
אטרקציות בדרך :אלטו דה-פויו היא מקום נפלא ושווה עצירה לארוחת בוקר .כל הנופים נפלאים בכל
מזג אוויר .לפני אלטו דה פויו יש עוד נקודת תצפית לא רעה.
הערות כלליות :כל האזור ערפילי וגשום לרוב ,מה שהופך את החוויה למיסטית ומגניבה.

יום  – 20מטריאקסטלה עד סאריה
נקודת התחלהTriacastela :
נקודת סיוםSarria :
אורך המסלול 26 :ק"מ
עלייה 2-3 :עליות בינוניות לאורך הדרך
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :רק בנקודת ההתחלה ,ב samos-ובנקודת הסיום ,לכן כדאי להצטייד במים.
נשנוש בדרך :בנקודת ההתחלה .כמו כן 4 ,ק"מ לפני  samosיש פאב על הכביש ,בסאמוס יש
סופרמרקט ומקום לאכול בו ,יש פאבים בנקודת הסיום .אין מקומות אחרים בדרך מלב פאב קטן ב-
 hospitalכ 4-ק"מ לפני סאריה ,שלא תמיד פתוח .בסאריה יש סופרמרקט ענקי להצטיידות ברחוב
המודרני ,מתחת לכנסיה הראשונה בעיר העתיקה.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש לפחות  4מסעדות לאכול בהן ברחוב הראשי בחלק העתיק של העיר.
לינה :בנקודת הסיום יש  4אלברגה ,רק אחד מהם עירוני )בחינם( ובו  28מיטות בסך הכל )ויש בו גם
מטבח פצפון ומכונת כביסה( .האלברגה הפרטיים לאורך הרחוב הראשי של העיר התיקה הם טובים מאד.
באלברגה הפרטי  don alvaroשעולה  6יורו ללילה בדורם ,יש אינטרנט בחינם ,מטבח מאובזר מאד,
מקום לכבס בו ,גן קטן וחדר עם קמין גדול שקולים בו ערמונים בערב ומקבלים ליקר בחינם .כדאי לישון
בדורם שנמצא על הגג ,כי יש בו מקלחות צמודות וטובות מאד.
אטרקציות בדרך :כדאי לקחת את הפיצול שמאלה אחרי נקודת ההתחלה ,שעובר דרך סאמוס .הדרך
יפהפיה ,למרות שהיא קצת ארוכה יותר ,והכל עובר בתוך נחל ויער .נורא ירוק .המון כפרים קטנטנים.
סאמוס עצמה נחמדה ומתאימה לעצירה של ארוחת ביניים .גם השביל משם והלאה הוא נחמד ,אבל מבודד
וארוך .גם נקודת הסיום היא עיר נפלאה ששווה להתענג עליה ,וגם בה אפשר למצוא שוקולד מצוין,
בקרבת הסופר המעולה.
הערות כלליות :בגליציה מדברים בשפה שונה מספרדית ,שנשמעת קצת כמו פורטוגזית ,משום שבעבר
האזור היה תחת שליטה פורטוגזית.

יום  – 21מסאריה עד פורטומארין
נקודת התחלהSarria :
נקודת סיוםPortomarin :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה :עלייה מורגשת בתחילה היום ואחר כך ירידות ועליות לרוב
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :לאורך כל הדרל יש לא מעט פאבים שניתן למלא בהם מים
נשנוש בדרך :יש לפחות  3פאבים לאורך היום .הראשון הוא על הכביש ב ,barbadelo-השני הוא ב-
 burmagedaוהשלישי והמומלץ ביותר לעצירה הוא בלב היער ,מיד אחרי אבן קילומטר  ,95שנקרא
 .pub terrazzaפאב שמתמחה בבירות ויין מכל העולם ,ומגיש גם מנות לא רעות ,אם כי לא זולות
במיוחד .מקום מושלם.
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ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש פאבים ומסעדות לאורך הרחוב הראשי .בזו האחרונה ,מול האלברגה
העירוני ,יש מסעדה עם המבורגרים ופיצות.
לינה :באלברגה העירוני יש  80מקומות ,מטבח קטנטן ובלי אינטרנט .יש מכונות כביסה ,והלינה בחינם.
בנוסף ישנם  3אלברגה פרטיים )כל אחד עולה  8יורו ללילה( ,משמאל לכניסה לעיר העתיקה .האינטרנט
עולה  1יורו לחצי שעה .מקלחות טובות ומכונות כביסה.
אטרקציות בדרך :הגשר המרהיב בכניסה לפורטומארין והסיפור המיוחד של העיר .בשנות ה 60-החליטו
לבנות סכר ולהגביה את מפלס המים של הנהר ,כך שהוא הציף את העיר העתיקה שאת חורבותיה ניתן
לראות מבצבצים מן המים .את הכנסיה של העיר פירקו תושביה והעבירו אל ראש הגבעה ,ומסביבה בנו
את העיר החדשה .ניתן לראות את המספרים על אבני הכנסיה כעדות לכך שפירקו אותה ובנו מחדש.
במהלך היום חולפים על פני אבן קילומטר ה.100-
הערות כלליות :אפשר בבוקר של יום המחרת לקצר קצת את השביל ולהמשיך על השביל הראשי שיורד
מטה ויוצא מן העיר על יד האלברגה הפרטי.

יום  – 22מפורטומארין עד פאלאס דל ריי
נקודת התחלהPortomarin :
נקודת סיוםPalas del Rey :
אורך המסלול 24 :ק"מ
עלייה :עלייה תלולה בתחילת היום ,ולאחר מכן עליות מתונות לאורך היום כולו
דרגת קושי2 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :אין בעיה ,יש לאורך כל היום
נשנוש בדרך :פאבים/מסעדות לאורך כל היום .אחרי  11ק"מ ,ב ,hospital-יש מסעדה סבירה למדי .יש
אלברגה עם מסעדה ביציאה מ.portos-
ארוחת ערב :בפאב מסעדה שמשמאל לאלברגה העירוני בנקודת הסיום יש ארוחות זולות עם המבורגרים
ויש סופרמרקט צמוד לאלברגה.
לינה :אלברגה עירוני בנקודת הסיום ,ממש אחרי הירידה מהכנסיה .הלינה בחינם ,המקלחות מאד משונות
וחמות במיוחד .מטבח לא מצויד ,מקום לעשות כביסה ביד .אינטרנט ניתן למצוא בפאב מתחת לאלברגה.
יש אלברגה פרטי בכניסה לעיר.
אטרקציות בדרך :הליכה בתוך יער .המון שיחי פטל לאורך השביל.
הערות כלליות :הרבה הליכה לצד כביש ,אבל הוא שקט למדי.

יום  – 23מפאלאס דל ריי עד ריבאדיסו
נקודת התחלהPalas del Rey :
נקודת סיוםRibadiso :
אורך המסלול 26 :ק"מ
עלייה :עליות משמעותיות בסוף היום וירידות לאורך כל היום
דרגת קושי) 2 :יום ארוך למדי(
רמת עניין2 :
מים בדרך :פאבים וברזיות לאורך כל הדרך
נשנוש בדרך :ב san julian-יש אלברגה עם ארוחת בוקר ולשמוע סיפורים על צ'ה גווארה מבעל
המקום ,הפאב הבא נמצא ב casa nova-ולאחר מכן הפאב הבא נמצא בקצה  boenteומיד אחרי היציאה
מהכפר ליד פלגי נחל .בכניסה ל) leboreiro-יש חותמת בכנסיה( .ב melide-יש אינסוף חנויות ומסעדות
שכן זו עיר גדולה למדי .יש נקודות עצירה מתאימות לפיקניק במהלך היום כולו.
ארוחת ערב :פאב קטן בלי חנות בנקודת הסיום .מגיש ארוחות צליינים עם כמה מנות ) 6יורו לאדם(.
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לינה :האלברגה בנקודת הסיום ממוקם על הנחל באמצע שום מקום .מומלץ מאד להשאר בו ולא להמשיך
עוד  2ק"מ ל arzua-שהיא סתם עוד עיר גדולה .האלברגה הוא בחינם ,יש מכונות כביסה וייבוש,
מקלחות חמות ,מטבח עם כיריים ,מקום לשבת על הנחל )המים קפואים(.
אטרקציות בדרך :נקודות עצירה לפיקניקים  -ביציאה מ melide-מעט אחרי שמתחילים לרדת בחורשת
אקליפטוסים ליד כר דשא גדול ,פלג מים וגשרון אבן קטן .נקודת עצירה נוספת היא ב .rio-ההליכה
עצמה היא נינוחה מאד ונעימה מאד ויש הרבה חורשות נעימות.

יום  – 24מריבאדיסו עד ארקה
נקודת התחלהRibadiso :
נקודת סיוםArca :
אורך המסלול 22 :ק"מ
עלייה :עליות קלות ,אבל לא משהו נורא
דרגת קושי1 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :בעיר  ,Arzuaואחר כך רק  14ק"מ מנקודת ההתחלה ,לאחר מכן כ 3-ק"מ לפני נקודת הסיום
ובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :ב arzua-יש פאבים ומסעדות וחנויות ,ב salceda-יש פאב על השביל בכניסה לעיר  -יש
שם מאפים וסנדביצ'ים אבל עגבניה עולה יורו וחצי.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש  2פאבים וסופרמרקט בסמיכות לאלברגה.
לינה :האלברגה העירוני בנקודת הסיום נמצא כחצי קילומטר משמאל לשביל בכניסה לעיר על הכביש
הראשי )שימו לב לסימונים על הכביש עצמו שכן ניתן לפספס את הפיצול מהשביל בנקל( .הלינה בחינם,
יש אינטרנט בבית הקפה הסמוך ,יש מטבח ,יש מקלחות עם זרם כואב ,כיבוי אורות ב.23:00-
תחבורה :אוטובוסים לסנטיאגו ,מוניות לשדה התעופה שנמצא באמצע הדרך מהעיר לסנטיאגו.
אטרקציות בדרך :אפשר להמציא
הערות כלליות :לשים לב שבדרך חזרה מסנטיאגו אפשר ללון כאן בחינם ולתפוס מונית בבוקר לשדה
התעופה.

יום  – 25מארקה עד סנטיאגו דה קומפוסטלה
נקודת התחלהArca :
נקודת סיוםSantiago de Compostela :
אורך המסלול 20 :ק"מ
עלייה :לרגל
דרגת קושי1 :
רמת עניין2 :
מים בדרך :לאורך כל המסלול
נשנוש בדרך :פאב בעיירה הקטנה שמיד אחרי שדה התעופה .יש גם מאפיםץ
ארוחת ערב :אינסוף אפשרויות בסנטיאגו עצמה .יש שני סניפים של מסעדת שווארמה בסגנון כורדי.
חפשו את השלט האדום עם הכיתוב הלבן .newroz :סניף אחד נמצא ממש על הקמינו ,ממש לפני הפיצול
לרחוב ) de relvisהרחוב שמוביל לאלברגה העירוני( ,עוד לפני שער הכניסה לעיר העתיקה .הסניף
השני נמצא בחלק המרכזי ,לא הרחק מהכניסה לפארק .יש ברגר קינג בכביש הטבעת שמקיף את העיר
העתיקה ,גם הוא לא הרחק מהכניסה לפארק.
לינה :אפשר לישון באלברגה הענק ב monte gozo-שנמצא  5ק"מ לפני העיר עצמה .הלינה בחינם ,יש
 800מקומות .פתוח  24שעות ביממה .יש חנות ,יש בופה אוכל ב 8-יורו ,יש מסעדה ופאב ,מכבסה
ומכונות אוכל וגם עמדות אינטרנט .בשביל להגיע לאלברגה הזה צריך לקחת אוטובוס קו מס'  6ממרכז
העיר ולנסוע עד התחנה האחרונה .לשים לב שאפשר לישון כאן גם אחרי החזרה מפיניסטרה ,ולתפוס
מכאן מונית לשדה התעופה .בנוסף ,ניתן לישון באלברגה העירוני ,אבל הוא סגור בחודשי החורף )כדאי
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לברר מראש( .יש איזה סכסוך בין האלברגה העירוני לבין אגודת הקמינו ,כך שלא בטוח שהוא פתוח.
בנוסף ,ישנו אלברגה פרטי שנמצא על הקמינו מחוץ לעיר העתיקה )צריך לרדת שמאלה למטה בגרם
מדרגות גדול ,לכיוון קומפלקס בניינים שבנוי בחצי עיגול( .הלינה היא ב 7-יורו לאדם ,אבל במרחק של
חצי שעה מהקתדרלה )למרות שגם מכאן אפשר לקחת אוטובוס קו  ,6ב 0.8-יורו לאדם( .בעיר ישנן המון
אופציות לינה אחרות ,חלקן יקרות יותר וחלקן זולות למדי ,דוגמת דירות פרטיות שמושכרות לצליינים.
אפשר לחפש בכיכר הראשית את הדודות שמציעות את הדירות הללו להשכרה .לרוב העיר תהיה עמוסה
בצליינים ויהיה קושי מסוים למצוא מקום לינה ,למעט במונטה גוזו.
תחבורה :יש אוטובוסים לפיניסטרה וגם לשדה תעופה ,להתעדכן בלו"ז בתחנה המרכזית ,שנמצאת לא
הרחוק מהקמינו )בנקודה שבה חוצים את הכביש הראשי על יד מעגל תנועה ,פונים ימינה במקום להמשיך
ישר-שמאלה על הקמינו וכעבור  300מ' מגיעים לתחנה המרכזית( .בנוסף ,ישנן טיסות פנימיות משדה
התעופה )למשל ,למדריד או לברצלונה( וכן טיסות בינלאומיות )למשל ללונדון ,ליעדים באיטליה וכו'(.
אטרקציות בדרך :אפשר ומומלץ לעצור לאיזה פיקניק קצר במונטה גוזו וליהנות מהתצפית על העיר.
קחו בחשבון שישנם אנשים שמגיעים למונטה גוזו בלילה ,נשארים לישון שם ,וקמים מוקדם מאד בבוקר
על מנת לתפוס מקומות באלברגה העירוני )והחינמי( של סנטיאגו ,בו ההרשמה לרוב נסגרת בשעה
 .08:00-10:00אפשר לישון באלברגה העירוני בסנטיאגו  2לילות ברציפות .המיסה המרכזית בקתדרלה
של סנטיאגו נערכת בשעה  .12:00יש לקבל את תעודת סיום המסע במשרד הצליינים )שפתוח בין
השעות  .(09:00-21:00שימו לב שישאלו אתכם במשרד מאיזו סיבה עשיתם את המסלול .אם תגידו
מסיבה דתית או רוחנית תקבלו את התעודה היפה יותר ,לעומת אם תגידו שעשיתם את המסע מסיבה
תרבותית .מסביב לקתדרלה יש הופעות רחוב רחוב ,ובאופן כללי כיף להסתובב בכל שעות היממה
בסמטאות וברחובות הקטנים של העיר העתיקה .יש המון פאבים ,מסעדות ,גלידריות ,חנויות מזכרות
ומקומות לשבת בהם ולהסתלבט .יש גם לפחות  2חנויות אינטרנט בקרבת הקתדרלה.
הערות כלליות :לפחות בקיץ  2007מישהו תלש את מרבית השלטים באבני הק"מ האחרונות לפני העיר.
אם תצליחו למצוא אחת שבה השלט עוד עומד על תילו ,אל תפספסו את ההזדמנות לצלם .שימו לב היטב
לשילוט ולסימון בשלבים הראשונים של הכניסה לסנטיאגו ,שכן ניתן לפספס אותם בקלות.

יום  – 26מסנטיאגו דה קומפוסטלה עד נגריירה
נקודת התחלהSantiago de Compostela :
נקודת סיוםNegreira :
אורך המסלול 20 :ק"מ
עלייה 200 :מ' לאורך  2ק"מ
דרגת קושי2 :
רמת עניין3 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,בפאב בגובה של  60מ' )אחרי הירידה הארוכה ולפני העלייה הגדולה(,
בבית הקפה בעיירה עם המפל והגשר ולאחר מכן בנקודת הסיום .כדאי לסחוב קצת מים יותר מבדרך כלל
ליום הזה ,בעיקר אם חם מאד.
נשנוש בדרך :פאב קטן וחמוד בעיירת ה 60-מ' גובה .שווה לעצור לארוחת בוקר .לאחר מכן ניתן
ומומלץ לעצור בבית הקפה שעל יד המפל והגשר .אפשר להיכנס למים ,רק בזהירות ,ולשים לב שהם
קפואים ,וספק מזוהמים .בנקודת הסיום יש סופר גדול להצטיידות.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום יש לפחות  3פאבים ,מסעדות ,פיצריות וכו' ,אולם ברובן מגישים מנות
בשריות רק החל מהשעה  .19:00באלברגה יש מטבח קטן שאפשר לבשל בו.
לינה :אלברגה עירוני בנקודת הסיום בחינם .יש בו  50מקומות ,אבל מתוכם רק  20מיטות .היתר ישנם
במזרונים על הרצפה או באוהלים בחוץ .שימו לב שבחודשים אוקטובר-נובמבר לא מומלץ לישון
באוהלים בחוץ ,שכן בלילה נעשה קר ביותר .עדיף כבר לישון במזרונים על הרצפה בפנים.
אטרקציות בדרך :העלייה ליער מגניבה למדי ויש המון ספסלים שאפשר לעצור בהם ולנוח .היציאה
מסנטיאגו עצמה נחמדה למדי .סוף כל סוף המסות של האנשים נעלמות ואפשר שוב להרגיש קצת לבד.
בסוף העלייה הגדולה יש סלסלת תפוחים בחינם לצליינים .בעיירה עם המפל והגשר נחמד מאד לעצור על
המים .אחרי העיירה יש עוד גשר נחמד ,הפעם בתוך העיר ,שגם לידו ניתן לעצור.
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יום  – 27מנגריירה עד אוליברואה
נקודת התחלהNegreira :
נקודת סיוםOlveiroa :
אורך המסלול 33 :ק"מ
עלייה :רק בתחילת היום
דרגת קושי) 3 :המסלול אינו קשה במיוחד ,אבל ארוך למדי וברובו לא מוצל וללא מים או אוכל(
רמת עניין1 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,בכפר  penaיש פאב ,יש פאב גם ב vilaserio-וישנו פאב על הכביש
ביציאה מסנטה מרינה .לאחר מכן ישנה כברת דרך ארוכה מאד ללא מים עד נקודת הסיום .כדאי מאד
להצטייד במספיק מים לשלב זה ,במיוחד בימים חמים ,שכן תוואי השטח אפילו אינו מוצל ברובו.
נשנוש בדרך :פאב ב ,pena-בפאב ב vilaserio-יש סנדביצ'ים ,לאחר מכן יש פאב על הכביש ביציאה
מסנטה מרינה ,וזו הנקודה האחרונה עם מים או אוכל לפני נקודת הסיום ,למרות שיש עוד דרך ארוכה.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום עצמה ישנם  2פאבים ,שכל אחד מהם מגיש ארוחת צליינים עם שלוש מנות
ב 12-יורו )מומלץ לשבת בפאב שנמצא ממש בתוך הכפר ,ולא על הכביש הראשי(.
לינה :באלברגה בנקודת הסיום יש כ 30-מקומות .באלברגה ,בו הלינה בחינם ,ישנן מקלחות טובות ,אבל
חוץ מזה אין כלום .נקודת הסיום היא כפר קטן בלי כלום אבל עם המון פרות .יש חנות שמוכרת לחם
וחלב.
אטרקציות בדרך :יש פינת חמד אחרי השלט שמורה ל san cristovo de corzon-ובה גשרון קטן מעל
פלג מים .אחרי הטיפוס באזור השבשבות יש נקודת תצפית למאגר המים .בכפר  zasיש בתים מסוידים
בלבן ורחובות מרוצפים ,שמזכירים מראות מתחילת הקמינו באזור הגבול עם צרפת .וכרגיל ,שבשבות על
קו הרכס.
הערות כלליות :כדאי לשים לב שזה יום ארוך ,ובסופו אפילו קצת מותח עצבים בעיקר אם אין לכם
מספיק מים או אוכל ,או אם נתקעתם בלי מקום לישון.

יום  – 28מאוליברואה עד קורקוביון
נקודת התחלהOlveiroa :
נקודת סיוםCorcubion :
אורך המסלול21 :ק"מ
עלייה :עליה מתונה בתחילת היום ,ולאחר מכן מישור וירידות .בסוף היום ,ממש לפני הסיום ,יש עליה
קצרה אבל תלולה מאד
דרגת קושי1 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,פאב ב ,hospital-יש ברזיה בכנסיה לאורך הדרך ,אינסוף מקומו למלא
מים ב cee-ובנקודת הסיום .הואיל והחלק הראשון של היום עובר בשטחים פתוחים ללא צל וללא מים,
כדאי להצטייד במספיק מים לחלק זה ,בעיקר בתקופות חמות.
נשנוש בדרך :בנקודת ההתחלה הפאב במרכז הכפר מספק ארוחות בוקר החל ה ,07:15-אפשר גם לקנות
סנדביצ'ים לדרך .לאחר מכן יש פאב בהוספיטל ,ממש לפני הפיצול של השבילים לפיניסטריה ולמוקסיה.
ב cee-ישסופר טוב בקניון במרכז העיר ,וכן כמה מסעדות ,המבורגריות ,פיצריות וכדומה.
ארוחת ערב :באלברגה בקורקוביון מספקים ארוחת ערב משותפת בחינם בשעה ) 20:00וכן ארוחת בוקר
בסיסית למחרת( .הואיל ואין שום דבר על יד האלברגה עצמו ,מומלץ לאכול משהו בצהריים ב cee-או
לקנות דברים בסופר להצטיידות ורק אחר כך לעלות לאלברגה.
לינה :האלברגה בקורקוביון נמצא ממש בסוף סופו של הכפר ,אחרי כל העלייה ,ואחרי שחוצים את
הכביש ,על יד מגרש הכדורסל ,רגע לפני שנכנסים שוב ליער .זהו מקום מבודד ונהדר ,עם צוות מדהים
ומסביר פנים )ודובר אנגלית( .הלינה בחינם ,יש  15מקומות ,אבל ידאגו לכם גם אם נגמר המקום .אין
כביסה או אינטרנט ,אבל יש מקלחות טובות ונוף מקסים לפיניסטרה .בקניון ב cee-יש חנות אינטרנט.
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אטרקציות בדרך :שבשבות בתחילת היום ובהמשכו .בתחילת היום אפשר לשים לב לאבנים ירוקות
לחלוטין על השביל עצמו .בתחילת היום חוצים גשר קטן וחמוד מעל פלג .עלייה יפה לאוספיטל ומיד
לאחריה ישנו הפיצול הגדול של השבילים עם אבן קילומטר כפולה ומגניבה שאפשר להצטלם על ידה.
בהמשך ,על יד הכנסיה הקטנה יש מקום נחמד לעצור בו לארוחת ביניים עם שולחן פיקניק .בהמשך יש
נקודת תצפית ראשונה על האוקיאנוס ,ועל פיניסטרה ועל המגדלור.
הערות כלליות :מומלץ עד מאד להישאר בקורקוביון ולא ב .cee-על אף שהמרחק מכאן לפיניסטרה אינו
גדול ,מומלץ להישאר ללון בקורקוביון מכמה סיבות .ראשית ,הצוות מדהים וארוחת הערב החינמית
מזכירה נשכחות מגרניון ומטוסאנטוס .שנית ,יש נוף מגניב מהשירותים לפיניסטרה ולמגדלור .שלישית,
עדיף לצאת בבוקר מקורקוביון ולהגיע לפיניסטרה עם בוקר ,כך שגם יהיה לכם שם מקום באלברגה וגם
יהיה לכם את כל היום להתפנן בסוף העולם.

יום  – 29מקורקוביון עד פיניסטרה
נקודת התחלהCorcubion :
נקודת סיוםFinisterre :
אורך המסלול 12.5 :ק"מ
עלייה :רק ירידה .הגישה למגדלור בסוף המסלול היא בעלייה לאורך הכביש ,אבל למי אכפת בשלב זה
דרגת קושי1 :
רמת עניין4 :
מים בדרך :בנקודת ההתחלה ,יש המון ברזיות לאורך החוף והטיילת בכניסה לפיניסטרה ,ובנקודת הסיום
נשנוש בדרך :פאב/מסעדה ב .sardinero-בנקודת הסיום יש סופרמרקט ממש בסמוך לאלברגה העירוני
במרכז העיר ,ולידו יש מאפיה.
ארוחת ערב :בנקודת הסיום ,סביב הכיכר המרכזית וכן על הטיילת לאורך המזח ,יש המון
מסעדות/פאבים .ממש על יד הכיכר הראשית ,על הקמינו עצמו ,יש פאב-אינטרנט-קפה .גם בצמוד
למגדלור יש פאב/מסעדה שפתוחה גם בשעות הערב .לא זול במיוחד.
לינה :בנקודת הסיום יש  2אופציות עיקריות ,מלבד שלל הפנסיונים .ראשית ישנו האלברגה העירוני
בכיכר המרכזית .הלינה בו בחינם ויש בו מטבח ,מכונת כביסה ולובי מגניב לשבת בו .יש בו  50מקומות
בסך הכל ,כולל מזרונים על הרצפה .כאן גם מעניקים את תעודת הסיום של הדרך לפיניסטרה .בנוסף,
ישנו אלברגה פרטי בשם  .casa miguelהוא נמצא ברחוב  rua atalantaוגם הוא בחינם .הוא נמצא 5
דקות מהאלברגה עירוני ,בעלייה קלה .זהו מקום באווירת שנטי בנטי ועושים שם יוגה ומדיטציה.
תחבורה :אוטובוסים לסנטיאגו יוצאים מהכיכר המרכזית ,בצמוד לאלברגה ,מספר פעמים ביום ) 3שעות
נסיעה 12 ,יורו לאדם( .בררו מראש באלברגה עצמו .בנוסף ,ניתן להתארגן על מוניות שירות פרטיות
לסנטיאגו ,אם לוח הזמנים דוחק ,פשוט התעניינו במקום .מלבד זאת ,אחרי שכבר חזרתם מהמגדלור
בפעם הראשונה ,מקובל לעלות אליו שוב בסוף הערב על מנת לצפות בשקיעה .הפעם ניתן לקחת מונית
הלוך חזור )פשוט לקבוע שעה מסוימת עם הנהג( שעולה  4יורו לאדם לכל כיוון.
אטרקציות בדרך :היציאה מהחורשה אל האוקיאנוס עצמו .ההגעה אל רצועת החוף הראשונה עם
הקונכיות הרבות .העלייה אל המגדלור )מומלץ להצטייד לפני כן בסופרמרקט במרכז העיר בנשנושים ,כי
אתם הולכים לבלות לא מעט זמן על יד המגדלור עצמו ,בכל זאת סוף העולם( .אבן ק"מ מסומנת ב"0"-
על יד המגדלור .שימו לב מתחת למגדלור ,בין הסלעים הגדולים ,יש מקומות בהם אנשים שורפים דברים
כסמליות לסוף המסע .קחו את הזמן בכיף .מלבד חוף הים הראשון שיש בכניסה לעיר ,מאחורי casa
 miguelיש עוד חוף .זהו חוף מבודד לחלוטין שבקושי מגיעים אליו ,והוא פראי ,בתולי ומקסים .זהירות
מהכניסה לאוקייאנוס ,כי הגלים והזרמים הם עוצרי נשימה .לשאול הנחיות הגעה ב.casa miguel
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