MEIE ESIMENE CAMINO
Aitäh Allale heade nõuannete, abivalmiduse ja julgustava kaasaelamise eest!
Tuhat tänu broneeringuspetsialistile ja tugiisikule Karinile ööpäevaringse abi eest!
Täname kõiki oma pereliikmeid pöörasevõitu algatuste toetamise eest!
CAMINO DE MADRID
http://todosloscaminosdesantiago.com/caminos/camino-demadrid/
5.-20. aprillil 2016 rändasid hilistes 50ndates Agnes ja Triinu kevadises Hispaanias. Koos lennupiletiga
kulus ühel ränduril jalutuskäigule u 500 eurot.
Umbes 5kiloses seljakotis olid magamiskott, veepudel, tagavarasärk ja -pesu, mõni sokipaar, vaseliin,
plaastrid, küünekäärid, niit-nõel, haaknõelad, pesulõksud, villane kampsik, sinimustvalge märk,
paber-pliiats, hambahari, -pasta, seep, odavad kilekeebid (4 tk), Agnesel Canon ja Rex Stout, Triinul
sandaalid (mida polnud vaja). Eraldi väärib märkimist, et Agnes kõndis kogu tee paljaste varvastega,
mille otsas olid hästi sisse kantud ECCO sandaalid (ainult lumes tuli igaks juhuks sokid jalga panna).
Triinul olid Salomoni kergmatkasaapad ja sokid. Väikevarbad olid villis muidugi Triinul, mitte Agnesel.
Edasi-tagasi lend: Riia-Berliin-Madriid
Broneeritud öömajad Madriidis ja Berliinis + tagasitulekuöö Madriidi lennujaama põrandal.
Kõige suurem abi: Asociacion de Amigos de los Caminos de Santiago de Madrid C/Carreta,
14.7.28012 – Madrid. Telef 663-495-992. Asjatundlikult härralt, kes oli ka ise radu maha märkimas
käinud, saime detailset öömajainfot ja taskuformaadis rajakaardi. Credencial del Peregrino’d olid meil
Eestist kaasa võetud. Kasutasime alati võimalust kuulata missat, süüdata kirikus küünal ja küsida
sello.
Jalutuskäik (kokku umbes 215 km):
NB! Albergue’desse on tark ette helistada. Reeglina on neis soe vesi ja dušš ja padi ja vahel ka tekk.
EL-i albergue tähendab moodsat hoonet ja IKEA mööblit. Meie öömajad olid inimtühjad, teel
kohtasime 3 peregrinot: 60ndates abielupaari Alaskalt ja 30aastast itaalia meest.

Meie kõige esimene nool.

Siin peab natuke nuputama.
I päev Fuencarrali - Tres Cantos (3 voodikohaga spartalik öömaja moodsas ayuntamiento’s tasuta) 23
km eeslinnateid, enamasti rattateede kõrval. Väga mõistlik oli metrooga Fuencerrali sõita selle
asemel, et jalgsi Madriidi tänavatel sõtkuda.

Tres Cantose linnavalitsuse hoone all keldris on 3 ööbimiskohta. Ainuke koht, kus ööbimine oli ajaliselt
piiratud: õhtul 22-st hommikul 6-ni.
II päev Tres Cantos - Colmenar Viejo - Manzanares el Real - Mataelpino (umbes 20kohaline
aeroobikasaali ja köögiga öömaja EL-i albergue’s 8.-) 12 km + 15 km + 7 km Colmenar Viejost algab
imeline maastik väiksemate ja suuremate kevadsulisevate ojakestega. Flechas amarillas pole sel

etapil eriti informatiivsed, lõpuks läheb vaja kohaliku noormehe abi, et öömaja üles leida.

III päev Mataelpino - Navacerrada - Los Almorchones (maalilise vaatega paljude voodikohtadega
noorteöömaja 10.-) 7 km + 1 km Navacerradas saime abi linnavalitsusest, kust odava öömajani
juhatati. Selles öömajas võib juhtuda, et temperamentsed noored und ei vajagi.

Katoliikliku noortehotelli värav.

Cercedilla kirikus oli teekonna kõige imelisem missa väga sümpaatse kirikuõpetajaga, kes valdas ka
inglise keelt.
IV päev Los Almorchones - Navacerrada - Cercedilla - Albergue Villa Castora (öömaja, võiks öelda
isegi hotell, 20.- hommikusöögiga, mida poleks tasunud võtta. Cercedilla Navacerrada-poolses otsas
oleks spordiklubis saanud magada 5.- eest) 1 km + 5 km + 1 km Tõuseme tasapisi mägedesse.

Cercedilla 5-eurose öömajaga spordiklubi.

V päev Cercedilla - Valsain - La Granja (öömaja lugematu arvu naridega EL-i albergue Dolorese kiriku
kõrval 8.-) 2, 5 tundi mäkke mööda Felipe kiviteed, lumi katab tipus nooled, laskume u 3 tundi
50sentimeetrises lumes, enne kui taas kevadesse jõuame. Metsaraie tõttu kaotame nooled ja
eksleme sel etapil kokku u 10 tundi ja üle 30 km. Kõige kõrgem ja pikem etapp meie jalutuskäigu ajal.

La Granja öömaja on kiriku taga paremal kitsas punane triip.
VI päev La Granja - Segovia - Zamarramala (kahekorruseline üsna suur öömaja EL-i albergue tasuta)
11 km + 3 km Enne Segoviat kohtame lõpuks üle hulga aja kollaseid nooli. Loomulik – olime ju
eksinud. Segovias on väga palju vaadata!

Segovia katedraali külastus on 5€, kuid palveränduritele tasuta.

Zamarramala albergue.
VII päev Zamarramala - Valseca - Los Huertos - Ane - Santa Maria la Real de Nieva (6kohaline öömaja
donativo-albergue) 5 km + 4 km + 9 km + 11 km Maastik muutub tasapisi vooremaaks. Mäed
paistavad aina kaugemalt selja tagant. Los Huertoses on baari ukse ees üsna iidne tabalukk.
Kustumatu elamuse saame tarkovskilikust Anest, kus albergue võtit ei leitudki üles.

Ane võtmeteta ja telefoninumbriteta albergue.

Santa Maria õdus öömaja.
VIII päev Santa Maria etc. - Nava de la Asuncion - Coca (u 20kohaline öömaja albergue 5.-) 10 km
lõputuid päikesetriibulisi piiniametsi, kus on töötanud vaigutajad. Kaunis! Coca uhke kindlus ja tienda
ja Vino de Coca meeldivad meile väga.

Coca albergue.

IX päev Coca - Villeguillo - Alcazaren (u 10kohaline öömaja EL-i albergue, võti Alcazareni infopunkti
kõrval asuvast baarist) 7 km + 18 km Saame kaela korraliku paduka. Selle vastu pole mingit kaitset.
Katame seljakotid 1euroste vihmakeepidega ja marsime edasi.
X päev Alcazaren - Valdestillas (öömaja rural Calle Realil 20.-) 16 km Selle öömaja võtame sellepärast,
et ilm on ikka täitsa ära keeranud ja toss on väljas. Tegelikult jõuaksime mõne km pärast Meson
Taquitasse Jose juurde, kus peregrinod pidavat soodustust saama. See jääb kontrollimata.
XI päev Valdestillas - Puente Duero (u 10kohaline öömaja donativo-albergue) 9 km Kohaliku
Jaakobitee (AJOVA) pühendunud president Arturo on tuhandeid kilomeetreid rännanud ja loonud
omanäolise albergue. Oleme läbimärjad, Arturo turgutab meid pitsi viinaga.

XII päev Puente Duero - Valladolid (öömaja 2kohalises vanniga Roma hotellitoas otse Mayori platsi
kõrval peregrinodele 20.-) südalinna 11 km. Valladolidile peaks küll palju rohkem aega jääma.

Uskumatult hea hinna ja kvaliteedi suhtega Roma hotell Valladolidi südalinnas.
Liinibuss ALSA firmalt:
Valladolid - Madriid (19.03 eurot koos pähklite, veepudeli ja hunnitute vaadetega jalgsi läbitud
teekonnast veidi teise nurga alt) 162 km. Kui seda bussisõitu poleks olnud, oleks jäänudki arvama, et
Hispaania on magistraalide ja suurtööstuseta pisikeste külade ja linnadega maa.

Valladolid – Santiago de Compostela ootab meid loodetavasti ikka ära.
Agnes ja Triinu
27. ja 28. juunil 2016 Tartus ja Tallinnas

