
CAMINO DEL NORTE – 
ehk Põhjatee kodukootud 
teejuht
Selles teejuhis on mõned hoiatused  keerulisemate 
kohtade eest. Selgitusi, kuidas neist täpselt läbi pääse-
da ei ole, sest ma ei oska kirjeldada. Aga eelkõige 
tuleks lihtsalt silmad väga lahti hoida. Peamiselt sell-
eks, et hädaolukorras mõni sakslane leida, sest neil on 
väga heade kirjeldustega raamatukesed käes 

Baskimaa. Irunist Pobenani caminol. Gernika 
linnamuuseum annab sellest alast päris hea ülevaate. 
Uurida maksab näiteks euskera keele kohta, mis on 
väidetavalt vanim keel, millel ühtki sugulast pole.

Cantabria. Palju asfalti. Altamira koobaste juures 
on nende täpne replika. Esimene suurem peatus 
Cantabrias on Castro-Urdiales (kuuldavasti tasub siin 
söögiks mereelukaid tahta, saab eriti häid ja värskeid). 
Rio Deva on piiriks, Unqueara on viimane koht. 
Hõlmab ca 180 km caminost.

Asturias. Siidriregioon! ca 2,50 maksavad 0,7l 
pudelid baarides. Vähem nad andma ei vaevugi. Kalla 
muudkui kõrgelt ja lonksu kaupa ja naudi teistsugust 
siidrijoomisstiili. Colombres on Asturase esimene 
koht, Ribadeo viimane. 

Galicia. Kohalik keel on galego, sarnaneb pisut 
portugali keelele. Ilmselt kõige vaesem regioon cami-
nol- pidevalt võib näha silte “se vende” (müügiks). 
Mõnel majal võib näha paberit akna asemel, ent 
inimesed elavad sees. Kõndimiseks samas väga ilus 
piirkond, kuigi see ilu on osati selle tulemus, et siin 
muudkui vihma ladistab. Asturiasest tuttavad suured 
horreod (vilja kuivatamiseks) vahetuvad siin pisemate 
vastu. Kohata võib üksjagu eukalüpte, mis on siia 
toodud võõrliigina, ent mis nüüd kohalikku loodust 
vaikselt välja söövad. . 

Albergid. Munitsipaalalbergides kohti reserveerida 
ei saa. Kes ees, see sees. Paljusid teisi samas saab. 
Mõnele rändurile tundub see ebaaus võte, aga teisalt- 
kui sul ikka õhtuks koht olemas on, ei pea ka kelle-
gagi võidu jooksma, vaid saab rahulikult teed nautida. 
Sellele väga ei maksa panustada, et kohalikud inglise 
keelt räägiks, nii et elementaarne tasub varakult sel-
geks teha. Hinnad- Galicias on munitsipaalalbergide 
hinnaks 6 eurot, privaatalbergide hinnad jäävad 10-15 
euro vahele, lisaks annetuspõhised albergid, mis jagu-
nevad omakorda kaheks. Ühed on vaid baasvajaduste 
katmiseks, teised on inimeste oma koju rajatud ime-
ilusad kohad, kus pakutakse õhtu- ja hommikusööke 
ja kus peatumine eeldab südametunnistust.

IRUN
Sinna saab näiteks bussiga Biarritzist või Barce-
lonast.
Albergue de Peregrinos. (Calle Lucas de Berroa 
18-1) 40 voodikohta, hommikusöök, köök
Kuskil off-road on siin Aterpetxea Goikoerrota 
privaatalberg.

+4,8 km   SANTUARIO DE GUADALUPE 
(kuskil selle taga on peidetud baar)
Peagi kaks valikut: alpinist pilgrim tee vs oth-
ers. Esimene on äge, kui ilm on ilus. Väga järsk, 
ent lühike tõus, kõndimiskepid on kõvasti abiks. 
Tasuks supervaated.

+11,3 km   PASAJES DE SAN JUAN
Albergue de Peregrinos. Donativo, 14 voodit.
Siit paadiga üle (70 senti). Kaks alternatiivi, tee 
pikkus on seejuures enam-vähem sama.

+10,2 km   SAN SEBASTIAN 
(ehk DONOSTIA)
Kõige parem on siin kohe turismiinfosse mars-
sida ja albergi kohta küsida.
Albergue de Peregrinos on näiteks avatud vaid 
juulis-augustis. 40 kohta.
Youth Hostel La Sirena. Selline natsa nõuka-
atmosfäär, aga vähemasti hommikusöögiga ei 
koonerdata. Hind jäi kuhugi 12 euro kanti äkki?
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+2,9km   BARRIO IGELDO 
(Pansion/restoran) Tee äärest saab credenciali 
templi, kui huvi on.

+9,6km   ORIO 
(baarid-restoranid-poed)
Albergue de Peregrinos. 20 voodit, köök, eined. 
Siin kuskil peaks olema veel ka Gran Camping 
Zarautz baari ja 14 voodikohaga.

+6,1km   ZARAUTZ
Albergue de Peregrinos. Donativo, 40 kohta, 
avatud vaid juulis-augustis.
Alternatiiv on Youth Hostel Igerain, kus on 
kohti nagu muda, aga maksab 22 euri ja hommi-
kusöök on palverändurile hiline, kell üheksa.

+6,3km   GETARIA
Kentaia alberg. 12 eurot öö, koos hommiku-
söögiga 15 eurot. Kena koht, aga kööki ei ole. 
Linnakeses kipuvad restoranid õhtusöökidega 
alles kaheksast-üheksast alustama. Mõnus pisike 
rand, kus sulistada. Linn ise on ka kena.

+1,9km   AKZIZU
Albergue Agote Aundi. Pilgrim menu.

+3,5km   ZUMAIA
Albergue Convento San Jose Zumaia. 
(San Jose Kalea 1) Avatud vaid juulis-augustis. 
30 voodit 
Albergue Villa Luz. (Calle Julio Beobide 3) 
23 kohta, köök, eined. 
Agroturismo Santa Klara privaatalbergiga. 1,3 
km pärast linna. (Tel 943860531)

+3,2km   ELORRIAGA 
Siin on võimalik alternatiivse teena valida GR-
tee punase-valge märgistusega

+5,1km   ITZIAR 
(baarid, pood)

+4km    DEBA
Albergue municipal. Täiesti uhiuus alberg 
raudteejaamahoones, võtmed Tourist informa-
tionist (tel 943192452). NB! Infost tasub küsida 
ka kaardike teega linnast välja, vähemalt praegu 
on seal märgistusega mingi jama ja paljud eksi-
vad ühe kindla koha peal ära.

+4,9km   ERMITA DEL CAVARIO

Izarbide alberg. Uhiuus. Tel 655459769. Ilus 
koht, aga kipuvad iga liigutuse eest raha küsima, 
muuhulgas kohustuslik ühe-eurone kapp koti 
tarbeks, sest olevat oht, et tulevad vargad. Khm. 
Hommikusöök 5 eurot, õhtusöök 12 eurot. 
Samas, aia kõrval tsillab kitsepere.

+2,9km    OLATZ 
(seal on taberna, aga vist keegi ei tea, millal see 
lahti võiks olla)

+5,7km    COLLADO DE ARNI

+9,6km    MARKINA XEMEIN
Albergue de Peregrinos. (Calle Carmen 5, tel 
630536137) Donativo.
Albergue Intxanspe. (Tel 652770880?) 20 kohta. 
Asub kaugemal, aga hospitalerod viivad-toovad.
Albergue Augusto. (Tel 667967555) 17 kohta
Albergue Pitis. (Karmengo Plaza 11, 
tel 657727824) 12 kohta.

+3,8km   IRUZUBIETA 
(kaks baari)

+2,2km    BOLIBAR 
(baar, pood, pagariäri)

+1,8km    MONASTERIO DE 
ZENARRUZA
Privaatalberg vahetult enne kloostrit, seal on 
restoran ka.
Albergue de Peregrinos kloostri juures. 
Donativo, 11 kohta, mungad kokkavad, aga kõhtu 
sellest täis ei pruugi saada, nii et tasub valmistuda. 
Kui inimesi paljuks läheb, siis neil on tegelikult 
üks ruum veel. WC ja dušš eraldi hoones. Tingi-
mused pole just suurepärased, aga palvusel haigu-
tavate munkade nägemine on seda väärt.

+3,4km    MUNITIBAR 
(baar, pood, apteek, väidetavalt)

+13,7km   GERNIKA 
(Siit leiab kõike, mida tarvis. Kohvikuid, apteeke, 
poode. Gernika muuseum on täitsa asjalik ja aja-
kohane. Lisaks võib vaadata üht kuulsat tamme, 
mõtiskleda Franco ja Picasso üle jms. Restorani-
soovitustest teati rääkida kohast nimega El Viejo.)
Youth hostel. Viimati olid naljakad hinnad, 
17,24, kui oled alla 25 aasta vana, vastasel juhul 
19,26. Mine võta kinni… (Kortezubi Bidea 9, 
tel 669147347)
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Polideportivo võivat suvisel ajal ka albergina 
tegutseda (Calle Zeharreta 11, tel 630536137)

Teed läbi linna märgistavad pruunid sildid kirjaga 
“Donejakue Bidea”. Eksimine on siiski võimalik, 
nii et ei tee paha turstiinfost kaardi haaramine- 
seal on camino ilusasti peale joonistatud. 

+7,2km   MEAKAUR TURN-OFF 
(noortehostelist alates)
Albergue Meakaur asub 2km, kui BI-21-21lt 
paremale keerata ja ca 2km kõndida. Noorte-
hostel, min.hind 18eur. 62 voodit, pakuvad süüa. 
(Tel 944911746)

Albergue Eskerika. Ca 10 km (?) pärast Gerni-
kat, jääb teelt vaid paarsada meetrit kõrvale. Nii 
uus, et paljudes guidebookides veel pole. Omanik 
pealnäha torisev, aga peagi leebuv härra, kes pa-
lub külalistel märkida maakaardile, kust nad pärit 
on. Ilus ja puhas privaatalberg, avatud aprillist 
oktoobrini. 15euri, mis sisaldab ka hommiku-
sööki. Õhtusöögi saab eraldi 10 euri eest. 
20 voodit. (Tel. 696453582)

+8,9km   GOIKOLEXEA 
(baar, apteek, gooti kirik Santos Emeterio ja 
Celedonio)

+1,4km   LARRABETZU 
(baar, pood, 18.sajandist pärit Santa Maria kirik)

+3,5km   LEZAMA 
(baarid, restoranid, poed, Santa Maria de Lezama 
kirik)
Albergue de Peregrinos. Donativo, 20 voodit, 
avatud juunist septembrini, asub Centro Civicos.

+2,9km   ZAMUDIO 
(baarid, restoranid, poed, pansion)

+4,8km   MONTE AVRIL 
(park vaadetega Bilbaole)

+7km    BILBAO 
(kaks alternatiivset teed, teetähistuste märkamiseks 
peavad silmad ikka koguaeg väga avali olema. 
Linna kõndimine on muhe, linnast välja aga üsna 
kole. Nii mõnedki valivad viimase tarbeks pigem 
metroo ja sõidavad sellega Portugaleteni. NB! Ka 
muidu on kolm erinevat varianti, kuidas minna, 
tasub hospitalerodelt küsida, mulle soovitati kõige 

lühemat väitega, et kõik on päris koledad teed, 
lihtsalt mõni on raske ja kole. Vaatamisväärsustest 
tasub külastada Guggenheimi (Abandoibarra 2). 
Või õigupoolest- tasub külastada kaasaegse kunsti 
huvilistel, härrased vanemast generatsioonist lait-
sid kohe maha ja ütlesid, et vaatamist tasub see 
vaid väljaspoolt. Ma ei saa nõustuda. Pühapäeviti 
kuulus lilleturg El Arendl Flower Market) Kesk-
linnas on igasuguseid palveränduritele soodukaid 
pakkuvaid hosteleid, mida teejuhtides ei pruugi 
kirjas olla. Restoranisoovitused kaasteelistelt: 
Calle Ledesma 10 Rte Nicolasa. Lisaks palju 
ägedaid tapas-baare.)
Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine. Kesk-
linnast ikka üsna kaugel, võimalik minna bussi-
ga, nii saab vältida igavestikestvat treppidest 
ronimist. Vana koolimaja, mitte just kuigi õdus. 
25 voodit. Köök. Avatud juunist septembrini. 
(Calle Kobetas 60, tel 630536137)
Youth Hostel Aterpetxa. Hiiglaslik kompleks, 
hinnad al 17 eur, hommikusöök. Kesklinnast pea 
sama kaugel, kui eelminegi. (tel 944270054)
Youth Hostel Akelarre. Vähe lähemal. 16,5 eur. 
42 voodit. Köök. Hommikusöök. (Tel 944057713)

+10,3km    PORTUGALETE 
/sõltuvalt, mis tee valida/
Kena jõeäärne linnake hästi säilinud vanalinnaga, 
kuhu lühemat teed pidi jõudmiseks tuleb ületada 
tasuline sild või sõita paadiga. Olemas kõik-
võimalikud baarid-restoranid-poed. Viimane 
pood enne Castro-Urdialest asub siin. 
Santa Maria kirik.
Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine. 
28 voodit. Avatud juulist augustini. 
(Calle Casilda Iturrizar 8, tel 630536137)

+2,1km    ORTUELLA 
(baarid, restoranid)

+8,6km    PLAYA DE LA ARENA 
(baarid, restoranid, hotell)

+1,1km    POBENA 
(baarid, restoranid, hotell)
Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine. 22 
voodit, aga vajadusel mahutatakse ka kööki ja 
õue telkidesse. Avatud maist septembrini. 
(Tel 630536137)
Pobenale järgneb mitu kilomeetrit imeilusaid 
ookeanivaateid. 

3



+5,9km    ONTON
NB! Kaks alternatiivset teed. Ookeaniäärne 
peaks ägedam ja lühem olema.

+11,7km   CASTRO-URDIALES 
(Kõik tarvilik on linnas olemas. Hotellid. Üks 
peab-nägema-koht on Santa Maria de la Asuncio-
ni kirik, sinnani pääseb mööda vana kivitreppi, 
väidetavalt üks ilusamaid gooti kirikuid Põhja 
teel. Kaasteelised soovitasid restoranides peatusi 
teha- olevat suurepärased mereannid.)
Albergue de Peregrinos. 5 eur. 20 voodit. Köök. 
(Tel 670042276)

+7,4km   ISLARES 
(Baar/restoran. Kole koht, kohutav söök, aga 
täiesti adekvaatne alberg. Toimivat rannalappi ei 
suutnud tuvastada. Hotell.)
Albergue de Peregrinos. 8 eur, 18 voodit, köök 
(Calle Escuela, tel 671995870)
Camping Playa Arenillas pakub palverändu-
ritele voodikohti 10 euri eest. (tel 942863152)

Siit läheb tee taas kaheks. Korraliku teetähistuse-
ga tee läheb vasakule, ent on pikem. Sinna jääb 
nt Rioseco baari ja poega. Kollaseid nooli tuleks 
väidetavalt jälgida ka siis, kui need on valgete 
või kollaste ristidega maha tõmmatud. Teine 
variant on mööda kiirteed. Seal jääb teele El 
Pontarron de Guriezo, kus peaks olema Albergue 
de Peregrinos (annetuspõhine, 14 voodit, tel 
942850061, aga sellest räägitakse hirmulugusid).

16,7km    LIENDO 
/sõltuvalt, mis teed mööda on tuldud/
(baarid, restoranid, poed, hotellid)
Albergue de Peregrinos. Kiriku taga, võti Bar 
Villamarist. 4 euri, 10 voodit, köök.

+6km   LAREDO 
(kõik tarviline olemas. 13.sajandist pärit Santa Maria 
de la Asuncioni kirik. Pikk-pikk rand, mis väljaspool 
augustit on üsna tühi. Hotellid.)
El Buen Pastor. Privaatalberg. 13 eur. 20 voodit. 
Köök. (Calle Fuente Fresnedo 1. Tel 942606288)
Casa de la Trinidad. Privaatalberg. 10 eur. 12 voodit. 
(Calle San Francisco 24. Tel 942606600)
Laredos Plaza Capuchinis tee jaguneb. Teisel juhul 
väldid Santonat. Soovitatakse teed ookeani ääres. San-
tonasse jõudmiseks tuleb sõita paadiga (1,7 eur, jälgi 
silti “Santona ferry”), mis viib otse linna keskele. 

+5,4km   SANTONA 
(Kõik tarvilik olemas, hotellid.)
La Bilbaina. Uhiuus alberg, ehitatud suurde kor-
terisse, kesklinnas. 10 euri, mille sees ka hommi-
kusöök. Väga sümpaatne! (Plaza San Antonio 1)
Youth Hostel. Kesklinnast üksjagu maad edasi. 
Jälle naljakad hinnad sõltuvalt vanusest 7,54 
eur/9,27eur, hommikusöök hinna sees. 14,52, kui 
võtta ka õhtusöök. 68 voodit.

Välja kõndides tuleks üsna hoolikalt teetähiseid 
jälgida!

+8,8km    NOJA 
(Kõik tarvilik olemas, hotellid, noortehostel)
+9,6 km Guemes Albergue. Koht, kus võiks 
võimalusel kindlasti peatuda! Suurepärane annetus-
põhine alberg, kus pakutakse nii hommiku-, lõuna- 
kui õhtusööki. Imeilus koht. Ligi 70 voodit. Albergi 
peab isa Ernesto Bustio, keda tuntakse nii lähedal 
kui kaugel. Võib juhtuda, et ta viib teid näiteks 
ümbruskonna kirikuid vaatama. Või räägib 
niisama juttu. Kindlasti tutvustab albergi ajalugu- 
perekonnale kuulunud hoone. Raha, mis pärast 
albergi kulusid annetustest üle jääb, läheb Ernes-
tole hingelähedastele ettevõtmistele annetusteks. 
(Tel 942621122).

+4km    GALIZANO 
(baar, pood, hotell)

NB! Siit läheb tee taas kaheks.

+12,1km    SOMO 
(baarid, restoranid, poed, hotellid)
Siit tuleb võtta paat Santanderisse. Väljub see 
iga poole tunni tagant. Hinda ei suuda ma oma 
märkmetest välja lugeda. 3+ eurot?

+800m    SANTANDER 
(Kõik tarvilik olemas. Hotellid. Selles linnas pole 
küll rahatuna suurt midagi teha ega vaadata)
Albergue de Peregrinos. Täpset hinda ei tea, üle 
10 euro igatahes. Hommikusöök hinnas. Kuul-
davasti mitte just liiga mõnus koht. 38 voodit. 
(Calle Ruamayor 9-11, tel 942219747) 

Santanderist välja viib tee, mis paraku on umbes 
sama ebaseksikas kui Bilbaostki. 

+8,1km   SANTA CRUZ DE BEZANA 
(Baar, pood, hotell)
Albergue La Santa Cruz. Võimalusel võiks 
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kindlasti peatuda, suurepärane koht! Annetus-
põhine eraalberg, kus pakutakse kodustehtud 
mitmekäigulist õhtueinet ja korralikku hommi-
kusööki. Alberg asub selle väga võluva omaniku 
kodus. 14 voodit. Pisut teelt kõrval, ent teemärgid 
juhatavad sinna ja hospitalera omakorda jagab 
põhjalikult soovitusi, kuidas järgmiste päevade 
teekonda planeerida võib. (Tel 659178806)

+5,6km   BOO DE PIELAGOS 
(vahemaa sõltub valitud teest. FEVE raudtee-
jaam)
Albergue Piedad. 12 euri, 16 voodit, 
hommikusöök, köök (Tel 680620073)

Mitu km on võimalik lõigata, minnes pärast 
Boo’d üle raudteesilla. Fotosid seal klõpsima ei 
tasu siiski hakata, parem kiiresti üle minna, rongi 
alla jäämine pole kuigi tervislik. 

N-ö ametlikule caminole jäävad  REQUEJADA 
(baarid, pood, pagariäri. Albergue de Pere-
grinos lähedalasuvas Polancos (võti baarist, 
tel 942824028)) ja BARREDA (baarid, pood, 
hotell).

+8,2km    SANTILLANA DEL MAR 
(vahemaa sõltub jälle valitud teest)
(palju baare ja restorane, paar väiksemat poodi, 
turistinännipoode, hotelle ilmselt rohkem kui 
elumaju. Väidetavalt üks ilusamaid linnu cami-
nol. Seda rikub pisut asjaolu, et see ilu on kõik 
pandud turismiatraktsiooni teenistusse ja sisu-
liselt on see ikkagi linn, millest on saanud koht, 
kus turistidelt kõik raha kätte saada. Vaatamist 
väärib 12ndast sajandist pärit Collegiate kirik. 
Paari km kaugusel asuvad kuulsad Altamira koo-
pad. Tõsi, neisse küll ei pääse, küll aga täpsesse 
replikasse, mis sinna kõrvale rajatud on.)
Albergue Municipal. 6 euri. 16 voodit, paigu-
tatud nagu parajas kilukarbis. Uks avatakse  
kell 16:00, aga palverändurid panevad end juba 
varem kuskile lehekesele saabumise järjekorras 
kirja. Ukse avab kohalik politseinik.
Camping Santillana linna lõpus pakub palve-
ränduritele 10 euri eest kohti. 

+9km   SAN MARTIN DE CIGÜENZA 
(baar, hotell, 18.saj kirik)

+3,8km    COBRECES 
(baarid, pood, pagariäri, mis jäävad küll vististi 
teelt eemale, hostel. Uhke kirik.)
Albergue de Peregrinos tsistertslaste juures. 

30 voodit. 5 euri. Kaasteelised teadsid rääkida, et 
üks räpakamaid alberge caminol. 
(Tel. 942725017)

+5,6km    LA IGLESIA 
(baar, noortehostel. Hostelis on tarvis miskist 
noortehosteli...passi vmt, nii et sinna igaüks ei 
pruugi löögile saada.)

+4,5km    COMILLAS 
(kõik tarvilik on olemas. Hotellid ka. Kena linn. 
Restoranisoovitus: Filipinas. Koht, kus käivad 
peamiselt kohalikud ja tellida saab igasugu selle 
kandi roogi. Ma küll ei mäleta, et oleks ingliskee-
lsele menüüle sattunud...)
Albergue de Peregrinos. 5 eur, 20 voodit, 
vähese varustusega köök, avatud aprillist oktoo-
brini. Muide, enamik voodikohti EI ole narid, 
juhhei! (Calle Barrio la Pena, tel 942720033)

+4,7km    SANTA ANA 
(baar, hotell)
Kuskil siit pisut edasi peaks olema ka 
Albergue VA Adventure (10-12 eur, 60 voodit, 
tel 942712075)

+6,6km    SAN VINCENTE DE 
LA BARQUERA 
(kõik tarviline olemas, hotellid)
Albergue de Peregrinos. 13 eur, söögid hinna 
sees, 46 voodit. (Calle Alta 12, tel 942715349). 
NB! Enamik rändureid räägivad äärmiselt tuju-
katest hospitalerodest ja ebameeldivast õhkkon-
nast. Hispaanlaste vastu oldavat seal leebemad.

+7,7km    SERDIO 
(kaks baari, hotell)
Uus alberg! Rohkem infot mul ei ole kui see, 
et kaasteelised rääkisid sellest kui väga heast 
kohast.

+7,5km    UNQUERA 
(ostlemislinn, kus muud eriti teha pole. FEVE 
rongijaam. Hotellid.)

+2,1km    COLOMBRES 
(baarid, res toranid, poed, hotell)
Albuergue Privado El Cantu. 12 eur, 120 vood-
it, võimalik tellida söögikordi. (Tel 985413026)
Tee jaguneb kaheks. Soovituslik on ookeaniäärne 
variant (tee hargneb ca 6 km enne Penduelest). 
Teele jääb veel LA FRANCA baari ja 
Camping Playa de la Francaga, mis pakub 
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kohti ka palveränduritele. BUELNAs on samuti 
baar ja Albergue de Peregrinos (15 euri, söögid 
hinna sees, 60 voodit, tel 985411218)

+9,4km    PENDUELES 
(baar, pood)
Albergue Aves de Paso. 21 voodit. Taas üks 
annetuspõhine suurepärane eraalberg, kus hos-
pitalero kohapeal elab ja nii õhtusööki kui hom-
mikusööki pakub. Ja pesu pestakse kohapeal 
samuti ilusti pesumasinas ära. Soovitus peatuda! 
Võtavad ka reserveeringuid.  Avatud veebruarist 
novembrini. (Tel 617160810)

+5,1km    BUFONES DE ARENILLAS 
(Ilus looduskaunis koht! Tormisema ilmaga saab 
näha, kuidas lained kivide seest omamoodi 
purskkaevuna välja paiskuvad)

NB! Alternatiivsed teed.

+8,9km  /sõltuvalt valitud teest/ LLANES 
(Mõnus linnake kõige tarvilisega ja rohkete öö-
bimispaikadega. Teel kesklinna jääb üks mõnus 
koht, kus võtta kohalikku ülirasvast maiuspala 
chocolate con churros’t- Salon- cafe del hotel 
Paradiso)
Albergue La Estacion. 10 euri, 34 voodit, avatud 
märtsist detsembrini, köök. (Tel 985401458)
Albergue Juvenil Juventudes. 13 euri, 70 vood-
it, eined (Calle Celso Amieva 15, tel 985400770)
Albergue La Portilla. 15 euri, 48 voodit, avatud 
märtsist septembrini. Kesklinnast eemal. 
(tel 616460183)

+2,7km    PLAYA DE POO 
(baar, pood)
Albergue Llanes Playa de Poo. 12,5 eur. 24 
voodit. Õhtusöök 7,50, pisut vanadekodustiilis 
küll… Hommikusööki samuti võimalik lisatasu 
eest võtta. Muidu kena alberg mõnusa verandaga. 

+2,3km    CELORIO 
(baarid, restoranid, pood, apteek, hotellid)
Teele jäävad veel BARRO (baarid), NAVES 
(baar), VILLAHORMES, kus asub ka privaat-
alberg (tel 671692095), millest aga üsna halvasti 
räägitakse. 

+11,9km    NUEVA 
(baarid, restoranid, poed, hotellid.)

+2,3km   PINERES DE PRIA 
(baar, kus süüa ei pakuta. Kui siin linnas pea-

tudes ise kokata tahad, siis viimane koht, kus 
söögikraami osta, on Nueva)

Casa Rural La Llosa de Cosme. 10 euri, voodi-
kohtade arvu ei tea, mitte liiga palju. Köök. 
(Tel 609861373)

Albergue Casa Rectoral. 5 euri, avatud juulis ja 
augustis.

Ca 3 km? edasi, mõnd aega pärast Iglesia de 
Pria-t jääb teele CUERRES, mille peamine võlu 
on sealne alberg ehk siis järjekordne suurepärane 
annetuspõhine privaatalberg.
Albergue Casa Belen. Nagu öeldud, annetus-
põhine, majaperemehe ja perenaise poolt valm-
istatud õhtu- ja hommikusöök. 8 voodit. Avatud 
maist oktoobrini. Peab seda imearmas saksa 
paar- Brigitta ja Manfred. Nad on kristlased 
ja õhtuti võib osaleda miskisel Taize-palvuse 
laadsel olemisel. Alberg on nende elumaja (nagu 
eelnevadki annetuspõhised albergid), see on väga 
puhas ja peaaegu luksuslik paik mõnusa suure aia 
ja loomadega.

+10,6km    RIBADESELLA 
(kõik tarviline olemas, sh noortehostel, hotellid. 
Paraku keskmisest absurdsemad teetähised. 
Põhimõtteliselt tuleb kuskil kesklinna alguses üle 
silla minna, tähiseid järgides satub kuhugi teise 
linnaotsa, kuhu pole üldse asja.)

+5,3km    SAN ESTEBAN DE LECES
Albergue de Peregrinos. 5 euri, 38 voodit, süüa ei 
pakuta. (tel 985857611)

+1,9km    LA VEGA 
(baar)

+2,8km   BERBES 
(baar)
Siin on täitsa mõnus jalutuskäik ookeani ääres. 
Ca 5 km pärast PLAYA DE LA ESPASA (baarid)

+7km    LA ISLA 
(baarid, pood, hotellid. Tegelikult siin on mingi 
vähe kallim privaatalberg ka rannas põhimõtteliselt, 
aga mis need hinnad võisid olla, seda küll ei tea...)
Albergue de Peregrinos. See ei jää tee peale, 
vaid tuleb ranna poole sisse pöörata. 5 euri. Raha 
saab anda vanaproua Angelitale, kes elab 3 min 
kaugusel albergist ja on paras frukt. Mitte tingi-
mata halvas mõttes, kui õigesti läheneda.

La Islast välja kõndides on tee märgistatud, aga 
hommikul võib siiski pisut segadust tekkida. 
Tasub silmad hoolsalt lahti hoida.
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+3,5km    COLUNGA 
(kõik tarviline. Kui plaanid jääda Sebrayosse, 
siis siit peaks toidu ära ostma. Siin on ka ööbi-
miskohti, mis pole küll albergid, aga kus toa võib 
üsna soodsalt saada.)

+8,4km   PRIESCA 
(siin asub 921.aastal ehitatud San Salvadori 
kirik, mis on üks vanimaid caminol. Väidetavalt 
on sees näha originaalist pärit seinamaalinguid 
jms ja paljud guidebookid räägivad ka sellest, 
et kuskilt kiriku lähedalt saab võtme küsida, aga 
need kohalikud, kes mulle tee peale jäid, ütlesid, 
et ei. No ei teagi.)

+2,8km    SEBRAYO 
Albergue de Peregrinos. 3 eur, 20 voodit, köök, 
võti majast numbriga 7. Süüa ei pakuta, kuigi 
väidetavalt peaks mingisugune lavka-laadne asi 
sealt aeg-ajalt mööda sõitma.

Siia vahele jääb nüüd mõnus palverändurite oaa-
sike, kus on mõned lamamistoolid, varjualune, 
võimalus automaadist midagi näksimiseks osta, 
vesi jms. Ma ei tea, kes selle tegi, aga see päästab 
ilmselt nii mõnegi kuuma päeva.

Mõni km edasi on uus ilus annetuspõhine alberg. 
Pisut tee pealt kõrval. Hospitaleraks on Rosa, kes 
küll paraku peale hispaania keele muude keeltega 
eriti toime ei tule. Võimalus MITTE narivoodis 
magada, vannis käia, mõnusat isetehtud õhtu- ja 
hommikusööki süüa. 9 voodit. 
(Tel 985892501/ 627042107)

+5,9km  /Sebrayost alates. Kui peaksite Rosa juures 
peatuma, siis sealt ca 3 km/ VILLAVICIOSA 
(kõik tarvilik, hotellid, milles mõnes palverändu-
ritele allahindlused)

Siit välja kõndides tuleb olla ülimalt tähelepanelik. 
Siin on erinevaid teetähiseid, mis võivad sega-
dusse ajada ja üleüldse on seda parem ehk kahe-
kesi teha. Näiteks mõne saksakeelse guidbooki 
omanikuga, kellel on head kirjeldused...

NB! Mõne km pärast läheb tee kaheks ja on 
võimalik valida rannikut mööda jooksva coastal 
variandi asemel tee Camino Primitivole ehk siis 
minna Oviedo poole! Koht, kus tee kaheks läheb, 
on 1km pärast CASQUITAt.

Segadusse ajavad teetähised jätkuvad! Kohati 
on nooled pisikesed ja peaaegu märkamatud. 
Silma tuleb koguaeg lahti hoida, eriti tõusudel ja 
langustel. 

+15,5km   PEON. 
(siin on päris tore baar, kust saab näiteks 2,5 euro 
eest pudeli kohalikku siidrit, mida siis muidugi 
kohalike kombel juua. Tasuta tapaseid kõrvale. 
Tuleb küll õigel ajahetkel sattuda, see on avatud 
vist ca ühest, nii et kui õigel hetkel sattuda, siis 
jap, 2,5 euro eest  švipsi jääda ja kõht täis süüa 
on täiesti variant.)

+6,2km   CABUENES 
(baar/restoran)
Albergue de Peregrinos Camping Devas. Ehk 
siis suures kämpingus on palveränduritele eral-
datud kümmekond väikest bungalot. 5 eurot, 
36 kohta, bassein. Väga mõnus koht. 
(Tel 985133848) 
NB! Gijonis EI ole alberge!

Pärast nn igavesti kestvat vasakpööret (kui pea hakk-
ab ringi käima, siis teele jääb palju baare/söögikohti) 
hakkad vaikselt jõudma Gijoni ehk siis…

+7,8km     GIJON 
(kõik tarviline. Täitsa ilus linn, kahe rannaga, 
hotellid, noortehostel jne. Ka raudteemuuseum, 
torupillidele pühendatud de la Gaita muuseum, 
miskised rooma saunad jms.)

GIJONist välja viib üks igavesti industriaalne 
tee, millel on kahtlemata oma, khm, industriaalne 
võlu. Nii mõnedki eelistavad buss nr 24, mis viib 
kesklinnast  läbi selle ala Camin Rebesosusse.

+11,7km   EL VALLE 
(17.saj. kirik Iglesia de Santa Eulalia)

+4km    TAMON 
(paar baari)

+3km    TRASONA 
(pood, baarid-restoranid)

+5,6km   AVILÉS
 (kõik tarviline, hotellid ka. Täitsa kena vanalinnaga 
koht. Kohvikutest mõned avavad uksed juba üsna 
vara, ju arvestavad varaja kõndima hakkavate palve-
ränduritega. Viimane nii suur linn enne Santiagot.)
Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 60 voodit, köök, 
võimalik osta credenciale. Enamik voodeid on ühes 
hiigelsuures ruumis, õige pisut meenutab loomalauta. 
Samas on seintel igasuguseid tarvi-lisi flaiereid, seal-
hulgas infoga eelootavate albergide ja väga suurte 
soodukatega hotellide kohta, soodsa massaažiga 
palveränduritele- mida vaid. (Calle Magdalena 1, 
tel 669302676)
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+6,9km   SALINAS 
(baarid-restoranid, pood, apteek, hotell)

+11,9km   EL CASTILLO DE SAN 
MARTIN 
(keskaegne kindlus)

+800m    SOTO DEL BARCO 
(baar, pood, hotell)

+4,4km   MUROS DE NALÓN 
(baarid, pood)
Casa Carmina. Uus privaatalberg, 19 eurot. 

+3,8km   EL PITO 
(baarid, pood, palju erinevaid hotelle, mis enne 
juuli keskpaika teevad väga häid pakkumisi 
palveränduritele).
Alberg. Ühe hotelli juures on ka eraalberg. 
12,5 eurot.

Siin on nüüd paras segadus teedega. Santana 
mägi oli vähemasti 2014. suvel suletud, sellest 
mööda viivad paar erinevat alternatiivset teed. 
Kindlasti tasub eelnevalt kohalikelt uurida, 
kuidas kõige parem minna võiks olla. Sõltuvalt 
valikust võivad teele jääda ka mõned hotellid ja 
baarid.

+11,3km   SOTO DE LUNA 
(baarid, restoranid, pood, hostel)
Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 22 voodit. 
(Tel 985597257)

Mõne aja pärast tee lahkneb. Vasakpoolne olevat 
võrdlemisi kehvasti märgistatud ja seega liiga 
palju seda soovitada ei julge.

+6,4km   NOVELLANA 
(baar, baari vastas ka üks imepisike märgistuseta 
pood, hotell)

Paari kilomeetri pärast on üks väheke ohtlik koht, 
kus väikeseid noolekesi märkamata võib vasa-
kule pööramise asemel hoopis randa sattuda.

+3,4km   SANTA MARINA 
(baar, pansion)

+4km    BALLOTA 
(hotell-restoran)

+6,7km    CADAVEDO 
(baarid, restoranid, pood, hotell)

Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine, 
13 voodit. (Tel 985645320)
(Siin peaks üks uhiuus open house donativo 
olema lisaks?)

+5,1km   QUERUAS 
(baar, pood)

Siit edasi ajab teemärgistus kõlavas eesti keeles 
ropendama, põhjuseks muuhulgas erinevad 
teetööd ja ümberehitused. Pärast ca kolme km on 
üks koht, kust on lihtne mööda põrutada- vahe-
tult enne hostel-restoran Canerot tuleks paremale 
keerata. Mõne aja pärast camino jaguneb (La 
Rampla pöörde lähedal). Kui tahta albergi jõuda, 
siis tuleks otse mööda kiirteed. Annetuspõhine 
alberg ja baar asuvad Almunas.

+10,2km   LUARCA 
(Kõik tarviline, hotellid. Tõeliselt ilus kalastus-
linn, sadamas on palju mõnusaid kohti, kus aega 
veeta ja loojuvat päikest vaadata. Näiteks.)
Alberg, mille nime ma ei mäleta… Asub täiesti 
linna keskel. 10 eurot. Kui kohad täis saavad, 
siis vastasasuvas hotellis on palveränduritele 
spetshind 12 eurot. Viimane on muide ses osas 
vähe mugavam, et võib pisut hiljem linna pealt 
maabuda.)

Mõne kilomeetri pärast on teetööd, mille kohta 
liiga täpselt ei oska lõppemisaega arvata, camino 
on vastavalt sellele ka pisut ümber sätitud.

+12,2km   VILLAPEDRE 
(kaks baari, hotell, 13.sajandi kirik)

Kui tahad peatuda järgmises albergis, siis tuleks 
ca 2 km pärast üles leida hospitalera Pili kodu ja 
seal end ära registreerida.

+3km    PINERA 
(pood)
Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine. 
20 voodit. (Tel 985472171)

+4,1km    LA COLORADA 
(baar, hotell)
Siinkandis tasub vaadata, kas kuskil võiks ehk 
pintslisse pista ühe venera- kohaliku mandli-
magustoidu.

+2,2km   NAVIA 
(kõik taviline, ka turg. Hotellid. 
Paar ägedat kirikut.)
Siin peaks teele vähemalt üks baar jääma- Cartavios.
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+9,5km    LA CARIDAD 
(baarid, restoranid, poed, pansion.)
Albergue de Peregrinos. 5 euri. 18 voodit. Teel 
nähtud rändurid soovitasid, olnud hea dušš, palju 
ruumi ja hubane pealekauba. (Tel 685154405)

+3,1km   VALDEPARES 
(kaks baari)

NB! Alternatiiv! (Seejuures on veel kolmas 
alternatiiv- E-9 puna-valgete märgistustega tee) 
Rannikuäärne variant. On pikem, aga ilusam. 
Viib öömajale Tapiasse.
Tapia de Casariego albergue. Täiesti vaimustav 
asukoht- otseses mõttes mõni meeter ookeanist, 
kalju peal. Annetuspõhine. 30 voodikohta. (Tel 
985628080) Dušš võib olla külm ja liiga 
puhas ja hubane ka ei ole, aga kui on ilus ilm, siis 
õhtu albergi õuel, vaatega ookeanile on lihtsalt 
suurepärane. Lisaks- mõõna ajal on võimalik 
turnida veest väljaulatuva nn Moby Dicki otsa 
(vaalakujuline hiiglaslik kivimütakas).

Selle tee puhul läheb jamaks sel hetkel, kui on 
tarvis Tapiast kuidagi välja saada. Kohutavalt 
halvasti märgitud ja pehmelt-öeldes frustreeriv. 
Kohalikud oskavad küll nibin-nabin juhatada. 

+10,6km   TOL 
(baar, pood)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 16, voodikohta 
(Tel. 982128689)

Ca 3 km pärast baar Barreses.

+5,4km   FIGUERAS 
(baarid, restoranid, pood, hostel, rahvuslikuks 
monumendiks kuulutatud Palacio de lod Pardo de 
Donlebun)

+2,6km   RIBADEO 
(kõik tarviline, hotellid. Tee siia sisse viib üle 
hiiglasliku maanteesilla. Ei tee paha, kui turstiin-
fost kaarti küsida- muidu on läbi linna ehk pisut 
keerulisem minna.)
Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 12 voodit, 
köök. (Tel. 659942159)

NB! Teemärgistus muutub umbes siinkandis. 
Galicia piirkonnas tuleb merekarpe lugeda teist-
pidi kui Asturiases (kui ma nüüd mööda ei pane 
tagantjärele, siis on nõnda, et nüüd tuleb minna 
sinnasuunda, kuhu merekarp n-ö avaneb.)

+7km    VILELA 
(baar)
Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 34 voodit, 
paikneb baari taga. Sööki pakuvad baaris alates 
kaheksast õhtul. Alberg iseenesest on kena. 
Samas hommikusööki polnud viimati enne 
kaheksat hommikul lootustki saada.

+13,9km    GONDAN
Albergue de Peregrinos. Annetuspõhine alberg 
30 voodikohaga, mis on avatud juhul, kui San 
Xusto oma on täis. (Tel 982144072)

+2,1km    SAN XUSTO 
(baar/restoran)
Albergue de Peregrinos.  Annetuspõhine, 
14 voodikohta. (Tel 982144072)

+4,5km    LOURENZA 
(baarid, poed, hostel, 10.sajandist pärid benedik-
tiinide klooster)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 20 voodikohta, 
köök. (Calle Campo de la Gracia, tel 652186731)

Ca 4 km peaks üks restoran olema.

+8,5km   MONDONEDO 
(kõik tarviline, hotellid ka, ühtlasi tasub kott sööki 
täis osta- edasi ei pruugi kohti tükk maad leida. Siit 
saab muide ka septesiaalset kohalikku maiuspala- 
magusa kõrvitsatäidisega kooki. Tarta mondonedeo 
vmt. Väga armas ajalooline linnake, 13.saj. kate-
draaliga, kust muidugi ka templi võib saada.)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 28 voodikohta, 
köök (Calle Alcantara, tel 629469561)

+1,1 km Maarizi albergue. Annetuspõhine era-
alberg, mida peab üks maalikunstnik. Saab süüa 
õhtust ja hommikust ja pr kunstniku elufilosoofiaga 
tutvuda. Eelnevatest taolistest albergidest halvemini 
läbi mõeldud. 6 voodikohta. (Tel +34626766235)

vale!         õige!
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+14,4km   GONTAN 
(baar, restoran)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 26 kohta, köök 
(Crta de Labrada, tel. 616251462)

+500m    ABADIN 
(baarid, restoran, pood, apteek, pansion. 
Väidetavalt ka miski suvine alberg siin kuskil?)
NB! Jälgi hoolsalt märke paremal pool teed! 
Lihtne eksida, kui lihtsalt mööda suurt teed kõn-
dida.

+14,8km   GOIRIZ 
(baar/restoran, hostel)

+3,4km   VILALBA ALBERGUE 
(baar/restoran)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 48 voodikohta, 
köök. Dušš võib pisut külmaks osutuda… Uus ja 
täiesti isikupäratu alberg, tuletõrjuja tuleb õhtul 
ja kehastub tunnikeseks hospitaleroks. 
(Tel 982523911)

+1,6km    VILALBA 
(kõik tarviline, hotellid. Teemärgistusel tasub 
silma peal hoida või igaks juhuks teed küsida 
teatud kohtades.)

+6,2km    SAN XOAN DE ALBA 
(baar, 14.sajandi kirik)

+3,4km   PONTE DE SAA 
(baar, keskaegne sild)

+10,1km   BAAMONDE 
(baarid, restoranid, pood, apteek, hostel. Muide, 
restoran Galicia on väga muhe!)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 94 voodikohta, 
köök. Suur alberg, aga võrdlemisi kena- aiaga, 
kus ilusa ilmaga lesida, näiteks. (Tel 628250323)

Paari km pärast umbes peaks olema Deva 
albergue/B&B (18 euri, 15 kohta, tel 629878984)
Veel mõni kilomeeter edasi on väga kihvt baar/
pilgrim stop. Paarsada meetrit teelt eemal, sildid 
suunavad. Avatud al 8.15 (saab templi, arvuti 
taga internetis istuda, igasugu muud kraami, tel 
678415728)

+14,6km   MIRAZ 
(baar, aga väike valik)
Albergue de Peregrinos. 8 eurot incl hommiku-
söök, 28 voodikohta + 4 madratsit, köök. Väide-
tavalt igavesti äge ja tore jne, aga probleem 

on selles, et suvisel hooajal kipub hiljemalt kella 
kahest täiesti täis olema, seega parim võimalus 
sinna jõuda ja seal peatuda on siis, kui stardid 
Baamondest. (Tel 982194933)

+9,4km    A ROXIA. 
Baar+ 8-kohaline alberg.

+10,4km   O MESON 
(baar/pood)

Siin vahel tuleb muide üks n-ö salalink Primiti-
volt, mis on tähistatud roheliste nooltega. Seda 
kasutavad rändurid, kes tahaks enne teede 
lõplikku ühinemist veel ühe öö kloostris veeta.

+5,5km   SOBRADOS DOS MONXES 
(baarid, restoranid, pood, apteek, hotellid. 
Klooster rajati 952.a., töötab siiani kloostrina.)
Albergue de Peregrinos. Kloostris! 6 eurot, 
66 kohta, mis on kümnekohalistesse tubadess 
jaotatud. Köök. Suletud 13.30-16.30. Siin saab 
osaleda tsistertslaste läbiviidavatel palvustel. 
Imeilus koht tegelikult. Eriti kui võtta paar pude-
lit veini ja siis kloostri hoovil istuda (ja öösel 
tähti vaadata ja muu romantika). (Tel 649671753)
Albergue Lecer. 8 euri, 28 kohta. (Tel 99372684)

8,5km   AS CORREDOIRAS 
(baar, restoran, väike pood, miskine hotellilaadne 
värk)

+3,2km    BOIMORTO 
(baar, restoran, pood, apteek, hotell vms)
Albergue de Peregrinos. 6 eurot, 32 voodikohta, 
köök (Tel 638392024)

NB! Alternatiivsed variandid siinkandis!

+10,4km   ARZUA 
(kõik tarviline, väga palju hotelle. Baarid on 
avatud hommikul kuuest. Siin saavad kokku ena-
mik teid Santiagosse, nii et tõeline palverändurite 
mäsu. Kui tahta kohalikku kraami mekkida, siis 
kohalik just Arzua-Ulloa  on nimeks.)
Albergue de Peregrinos. 6 euri, 48 kohta, köök 
(Cima de Lugar 6, tel 660396824)
Privaatalberge meeletult, nt:
Ultreia (tel 981500471)
Da Fonte (t. 659999496)
Via Lactea (t. 981500581)
Los Caminantes II (t. 647020600)
Don Quixote (t. 981500139)
Santiago Apostol (t. 981508132)
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Teel siit välja jääb ka kõikvõimalikke baare, nt 
5,8 km pärast on päris nummi A Calzada baar. 
Sealt veel oma 8 km edasi on A brea, kus on 
kolm baari, neist viimane paremal pool teed on 
äge- mõnusa sisehooviga.

+16,6km   SANTA IRENE 
(baar/restoran)
Albergue de Peregrinos (6 eurot, 36 kohta, 
köök, tel 660396825)
Albergue Privado de Santa Irene (13 eurot, 
15 voodikohta, tel 981511000)

Siit edasi minnes on viimastel aastatel mitmeid 
autoõnnetusi olnud. Tasub ettevaatlik olla!

+1,8km   RUA 
(baar, hotell)

+600m     PEDROUZO 
(siia jõudmiseks tuleb natuke teelt eemale keera-
ta- vasakule. Siin on kõik tarviline. Mh superhea 
restoran cafe bar o Pedrouzo, kuhu õhtuks tasub 
teha reserveering, muidu ei pruugi löögile saada. 
Rua do Concello 3, tel 981511083, jääb nooltega 
märgistatud teele)

Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 
120 voodi-kohta, köök. tel 660396826)
Porta de Santiago (tel 981511103)
Edreira (981511365)
O Burgo (630404138)

+7,7km    LABACOLLA 
(baarid, hotellid. Keskajal oli siin see koht, kus 
palverändurid end jões puhtaks pesid enne 
Santiagosse jõudmist.)

+7,8km    MONTE DE GOZO 
(baarid, restoranid, poed)
Albergue de Peregrinos. 5 eurot, 370 voodikoh-
ta, köök ja üldse kõik maailma asjad. Minu jaoks 
pehmelt öeldes hirmutav koht- hiiglaslik rajatis, 
natuke nagu kummituslinn, mille tarbeks on terve 
mägi poolpaljaks aetud. Koosneb väiksematest 
kämpingutest. Brr.

+4,5km    SANTIAGO DE 
COMPOSTELA!
Oled kohal! Santiago katedraalis on kella 12 ajal 
missad palveränduritele. 

Suurte seljakottidega sinna sisse ei lasta, ent 
katedraali lähedal on koht, kuhu võib vajadusel 
koti hoiule jätta. 

Paarisaja meetri kaugusel on koht, kus antakse 
compostelasid. Aadress on 
Rúa Carretas 33.

Kohti, kus ööbida, on tohututult. Mh San Martin 
Pinario- endine klooster, nüüd uhke hotell, kus 
palveränduritel on võimalus üks öö viibida 23 euro 
eest, mille hulka kuulub ka rikkalik hommikusöök. 
40 euro eest saavad palverändurid kahese toa. 
Reserveerida saab numbril +34981560282. See on 
ka täpselt katedraali kõrval. 

Mujal nt: Acuario (10 eurot, 52 kohta, San Laz-
aro Valino2, tel 981575438. Päris omapärane ja 
huvitav alberg, mitte küll liialt kesklinnas…)
San Lazaro (10 eurot, 80 voodit, köök, Rua San 
Lazaro, tel 981 571488)
Seminario Menor (12-17 eurot, 199 voodit, Rua 
de Belvis 881031768)
Mundoalbergue (16 eurot, 34 voodit, köök, 
Calle San Clemente 26, tel 981588625) jne jne.

Huvitav võimalus- Hostal de los Reyes Catolicos- 
compostelat näidates on võimalik 3 korda tasuta 
süüa saada. Igapäevaselt kell 9, 12, 19. Söönuks 
saavad kümme esimest. Katedraali kõrval, see 
n-ö garage door.

Söömiskohtadest. 
Superhea, ent mitte liiga odav koht on 
O CURRO DA PARRA, Rua Travesa 20, 
tel 981556059, avatud 13:30-15:50 ja 
20:30-23:30. 
www.ocurrodaparra.com
NB! Esmaspäeviti suletud!

Odav restoranisoovitus- Casa Manolo Pl Cer-
vantes, 9 eurone väga popp menüü. Rte Obra-
doiro, down steps on L from Pl del Obradoiro, 10 
eurot, incl vein (nüüd ma ei saa ise oma märk-
metest enam aru…)

Üks eriti odav, aga täiesti okei kvaliteediga 
naljakas koht- 7 eurone menüü Rua Algalia de 
Arriba 7.

P.S. Kui teel on alberge suletud, uusi alberge 
avatud või midagi muud olulist jääb silma, siis 
olen igasuguste täienduste eest tänulik- 
keiu.virro@gmail.com
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