
 

 

 

                CAMINO 2014 
                                                PIELGRZYMKA Parafii Św. Andrzeja w ZABRZU  
                                               DROGĄ ŚW. JAKUBA 21.06.2014r. – 06.07.2014r.  
                                                                SANTIAGO DE COMPOSTELLA 
                                                                    

        21.06.2014 – 26.06 2014 PIELGRZYMKA  AUTOKAROWA/ na trasie hotele/  
dzień I sobota  21.06 2014       
Zabrze parafia św. Andrzeja :godz.18.00 msza św. rozpocznająca pielgrzymkę , godz.19.30 wyjazd autokaru  
przejazd nocny przez Niemcy 
 
dzień II niedziela  22.06.2014      
dalszy przejazd przez Francję , kolacja  i nocleg tranzytowy    
                                               
dzień III poniedziałek 23.06.2014, Roncesvalles 
 śniadanie , przejazd przez zachodnią Francję w kierunku Pirenejów 
Kraj Basków: Saint Jean Pied de Port – początek szlaku Camino Francaise, od 1993 r. wpisanego na listę 
UNESCO. Główna promenada w centrum stanowi początek Camino Frencese – „drogi francuskiej” 
Pireneje przejazd przez masyw górski miedzy Saint Jean Pied de Port a Pampeluną. 
Col de Ibaneta (1030 m.) miejsce śmierci legendarnego rycerza Rolanda w 778 r. Kaplica San Salvador 
postawiona w miejscu klasztoru San Salvador z XI w. W.g. legendy mnisi uderzali w dzwony aby wskazywać 
drogę pielgrzymom. pomnik Rolanda. Roncesvalles, zespół kolegiaty i klasztoru z XII-XIII w. msza dla 
pielgrzymów w kolegiacie godz. 18.00 
Roncesvalles kolacja i nocleg w hotelu 
 
dzień IV wtorek 24.06.2014 Roncesvalles- Burgos  
śniadanie ,wyjazd z  Roncesvalles w kierunku Burgos 
Prowincja Navarra:Puenta de la Reina (most królewski), średniowieczne miasto powstałe na trasie 
pielgrzymkowej, przy wielkim moście Puente de los Peregrinos, zbudowanym dla pielgrzymów przez króła 
Nawarry, Inglesia de Santiago (kościół św. Jakuba) z XII w. Santo Domingo de Calzada, miasto powstało w 
XI w. dzięki pustelnikowi, św. Dominikowi Calzada, który założtył Bractwo Santo Domingo de la Calzada do 
opieki nad pielgrzymami i Camino. Katedra z XII w. Hospital del Santo z XII w. Prowincja Kastylia y Leon: 
Burgos, największe miasto na trasie pielgrzymki z wieloma historycznymi budowlami, najważniejsze to 
Katedra Santa Maria z XIII w.  Monasterio de Las Huelgas i Hospital del Rey z XII w.  
Burgos kolacja i nocleg w hotelu 
                                       
dzień V środa 25.06.2014, Burgos -Leon   
śniadanie , wyjazd z Burgos w kierunku Leon  
Przejazd przez Mesetę, wielką wyżynę półwyspu Iberyjskiego. Sahagun, niewielkie miasto, perła 
architektury romańskiej,  Klasztor benedyktynów San Benito z X w., Iglesia de San Tirso de Sahagún z XII w 

Leon ,duże miasto,ze średniowiecznym centrum., Katedra z XIII w., Real Basilica de San Isidoro z XII w.,                                     
Leon Kolacja i nocleg w hotelu 
 
dzień VI czwartek  26.06.2014, Leon  -Sarria 
śniadanie wyjazd z Leon w kierunku Sarrii                  
Virgen del Camino, sanktuarium Matki Bożej opiekunki Camino, zbudowane w 1961 r. Msza św. 9.30 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=pl&sl=es&u=http://es.wikipedia.org/wiki/Sahag%25C3%25BAn&prev=/search%3Fq%3DSahagun%26hl%3Dpl%26lr%3D%26sa%3DN%26start%3D20&rurl=translate.google.pl&usg=ALkJrhjIBu8zLsX5B9RUDktskGkD2D-WvA


 

 

Astorga, dawne Castrum Romanum i rzymskie miasto Asturica Augusta, w średniowieczu jedno z 

najważniejszych miejsc przystankowych na Camino. Katedra św. Apostołów z figurą Virgen de la 

Majestad (XIw.), Pałac arcybiskupi, dzieło słynnego architekta hiszpańskiego Antonio Gaudiego. 

Cruz de Ferro, krzyż odkupienia za grzechy, gdzie pielgrzymi zostawiają kamień niesiony przez całą drogę. 
Villafranca del Bierzo, niewielkie średniowieczne  miasteczko,  kościół Św. Jakuba z XII w., jeden z 
najważniejszych na Camino, tutaj pielgrzymi mogli otrzymać  odpust zupełny,  Monasterio de San Francisco 
z XIII w. założone przez św. Franciszka z Asyżu. Prowincja Galicja: O Cebreiro, niewielka średniowieczna 
wioska jedno z najważniejszych miejsc na Camino, Igrexa (kościół) Santa Maria la Real z IX w., miejsce Cudu 
Eucharystycznego w 1300 r., Pallozas – typowe, galicyjskie budowle  kryte strzechą  o pochodzeniu 
celtyckim. 
Sarria Dom Pielgrzyma kolacja i nocleg 

 

  27.06 2014 – 01.07 2014 PIELGRZYMKA PIESZA 117 KM /na trasie domy pielgrzyma/ 

 

dzień VII piątek 27.06.2014r Sarria – Portomarin  odległość do Santiago 117 km  

Pieszy odcinek Camino de Santiago ma  117 km i prowadzi przez łagodne wzgórza Galicji (Starożytna 
Galagea), będąca autonomiczną prowincją Hiszpanii. Większość trasy przebiega ścieżkami i bocznymi 
drogami, wśród niewielkich wiosek i miasteczek, powstałych w średniowieczu, w których obsługa 
pielgrzymów należała do podstawowych zajęć mieszkańców i zakonników, gdzie  klasztory były liczne 
wzdłuż całej camino.. Przejście piesze trasy liczącej ponad 100 km, potwierdzonej w Credencjnal 
(paszporcie pielgrzyma), jest podstawą do uzyskania odpustu na warunkach zwykłych, oraz certyfikatu 
odbycia pielgrzymki do grobu św. Jakuba. 
śniadanie,wyjście pieszo z Sarrii do Portomarin- 22km 

Sarria jedno z najstarszych miast na Camino z wieloma zabytkami romańskimi. Szlak prowadzi przez 
wiele wiosek z romańskimi kościołami, kaplicami i mostami, do miasta Portomarin, położonego nad 
sztucznym zbiornikiem wodnym Belesar na rzece Miňo. Najwyższy punkt na trasie to Pena de Cervo 
670 m n.p.m.  
Portomarin  kolacja i nocleg w domu pielgrzyma  
 
dzień VIII  sobota 28.06.2014r  Portomarin – Palas de Rei odległość do Santiago 95  km 

śniadanie , przejście  piesze  do Palas de Rei-25 km 
Szlak prowadzi przez wioski Castromayor, z ruinami wczesnośredniowiecznego grodziska, Hospital de 
la Cruz Ligonde, w których znajdowały się  szpitale i schroniska dla pielgrzymów.Pamiątką są 
kamienne krzyże i średniowieczne niewielkie kościoły, często pod wezwaniem św. Jakuba (Santiago). 
Najwyższy punkt na trasie to Alto de Ulloa  717 w n.p.m.. 
Palas de Rei kolacja i nocleg w domu pielgrzyma  
 
dzień IX  niedziela 29.06.2014 Palas de Rei –Arzua   odległość do Santiago 70  km 

 śniadanie przejście piesze do Arzua -28 km                        
Szlak prowadzi przez tereny na których działał w pierwszych wiekach chrześcijaństwa św. Julian 
(Xulian)  w wiosce San Xulian do Camino  jest kościół jemu poświecony z lokalnym miejscem 
pielgrzymek. Dalsza trasa prowadzi przez typowe wioski galicyjskie, w których zachowały się 
tradycyjne spichlerze – horreo. Po drodze jest Melice, większe miasteczko z kilkoma 
średniowiecznymi kościołami i dawnymi szpitalami dla pielgrzymów. Szlak powoli obniża się do 
poziomu 395 m n.p.m. w Arzua.  
Arzua , kolacja i nocleg w domu pielgrzyma  
 
dzień X poniedziałek  30.06.2014r  Arzua –Pedrouzo   odległość do Santiago 42 km 

śniadanie  przejście piesze do Pedrouzo 19km                                      
Szlak prowadzi przez niewielkie wzgórza i wioski, w których często znajdują się średniowieczne 
budowle z okresu świetności camino oraz ermita (pustelnie) związane z wieloma lokalnymi świętymi, 



 

 

będące obecnie niewielkimi kaplicami. Teren staje się coraz bardziej  zurbanizowany, powoli obniża 
się w kierunku Pedrouza Arca. 
Pedrouzo  kolacja i nocleg w domu pielgrzyma 
 
 
dzień XI wtorek 01.07.2014r Pedrouzo  – Santiago  odległość do Santiago  23km 
śniadanie ,przejście piesze do Santiago de Compostella  23 km 
Trasa do Santiago de Compostella prowadzi juz przez tereny teren aglomeracji miejskiej Santiago de 
Compostella, koło lotniska na wzgóze Monto Gozo (Wzgórze Radości)  którego roztacza się widok na 
Santiago de Compostella. Obok pomnika pielgrzyma i kaplicy San Marcos szlak schodzi w dół na 
przedmieścia Santiago de Compostella. Przez historyczne centrum miasta doprowadza na Plaza  del 
Obradorio otoczonego wielkimi historycznymi budowlami: Hospital dos reis Catolicos, Pazo de Raxoi, 
Colexio de Xerome, klasztor (muzeum katedralne), Pazo de Xemirez (pałac biskupi) fasada Obradorio 

za którą znajduje się wejście do Katedry św. Jakuba> Rejestracja przybycia w Oficina de Acogida de 
Peregrino i odebranie dyplomu pielgrzyma.  
Po południu odpoczynek, czas wolny 
 Santiago de Compostella  kolacja i nocleg   
  

    02 .07.2014  – 06.07 2014 PIELGRZYMKA  AUTOKAROWA/ na trasie hotele/  

 
dzień XII środa 02.07.2014r Santiago de Compostella -Finisterre                      
śniadanie,przed południem zwiedzanie historycznego centrum Santiago de Compostella.  
12.00 msza św. dla pielgrzymów w katedrze św. Jakuba  . Po mszy św wyjazd na „koniec świata” (przylądek 
Finisterre)  Ocean Atlantycki. Finistere, program  uzależniony od pogody, przy dobrej pogodzie odpoczynek 
nad Atlantykiem, spacer do latarni morskiej i zachód słońca.  Finisterre kolacja  nocleg w hotelu i zachód 
słońca nad Atlantykiem  
                                                         
dzień XIII  czwartek   03.07.2014r Finisterre - Saragossa   
śniadanie wyjazd w kierunku Saragossy                
Ponferrada,  Castillo de los Templarios , zamek Templariuszy z XIII w.., 

Hospital Puente de Orbigo, średniowieczny most  “el Passo Honroso”, 
Wieczorny wjazd  do Saragossy ,zakwaterowanie w hotelu  obok Katedry i Placu del Pilar. 
Kolacja  w hotelu i nocny spacer po Starówce Saragossy.  
 
dzień XIV piątek  04.07.2014r Saragossa -Albi      
śniadanie w hotelu ,  Saragossa, jedno z najpiękniejszych miast Hiszpanii. bazylika Nuestra Seniora 
del Pilar, zbudowana w miejscu, gdzie w 40 r, n.e. Matka Boża objawiła sę św. Jakubwi.  9.00 
uroczysta Masza św. , Plac Cudów,  romańska katedra la Seu. 
 wyjazd w kierunku Albi – Francja: Pireneje, przejazd kanionem  Esera desfiladero de Olsena, 
średniowieczne kamienne mosty nad kanionem, dalej doliną Val de Arno, w  sąsiedztwie najwyższych 
szczytów Pirenejów (Monte Aneto 3340 m)                                                           
Albi  kolacja i nocleg w hotelu 
 
dzień XV sobota   05.07.2014r   Albi – Besancon 
śniadanie i wyjazd przez Masyw Centralny do Besanson           
Masyw Centralny, przejazd przez górski rejon środkowej Francji, gdzie dopiero dotarła współczesna 
cywilizacja. Wiadukt du Millau, najwyższy na świecie wiadukt wiszący z najwyższym filarem o wysokości 
341 m. Le Puy en Velay, średniowieczne miasto, w którym spotykali się pielgrzymi z Europy Środkowej w 
drodze do Santiago de Compostella., Kaplica NMP zbudowana na skalnej iglicy, w miejscu objawień w V w. 
Wielka statua Matki Bożej Królowej Francji (22 m) postawiona na ruinach dawnego zamku. 
Kolacja na trasie  , nocleg w hotelu w okolicach Besancon  

http://pl.wikipedia.org/wiki/Ziemia


 

 

 
 
dzień XVI   niedziela   06.07.2014r   Francja – Zabrze      
 śniadanie  obiad na trasie , przyjazd do ZABRZA w godz. nocnych                                                                   
podczas pielgrzymki  opieka duchowa  : ks.dr PIOTR GÓRECKI                                                                                       
                            
CENA 3450  zawiera                  
przejazd komfortowym autokarem,klasa VIP 
7 noclegów  w hotelch na terenie Francji i Hiszpanii 
7 śniadań w hotelach na terenie Francji i Hiszpanii 
8 kolacji w hotelach na terenie Francji i Hiszpanii 
6 noclegów w domach  pielgrzyma na terenie Hiszpanii / własna pościel / 
5 śniadań w domach pielgrzyma  lub restauracjach na terenie Hiszpanii 
6 kolacji w domach pielgrzyma  lub restauracjach na terenie Hiszpanii 
2 obiady na trasach dojazdowych  
zwiedzanie na trasie z pilotem pielgrzymki  
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA KL i NW 
opieka przdstaw. BT. WESKA  
 pilot –opiekun grupy  
 książeczka pielgrzyma  
przewóz bagażu  podczas pieszego pielgrzymowania  
                                                     
                                                                                                              
Zgłoszenia proszę kierować na adres: info@weska.pl 

Zapisy pierwsze do 20 listopada 2013 roku  

wpłata na konto biura podróży 1000 złotych zaliczki 

  ORGANIZATOR  BT WESKA     
 

  Biuro Turystyczne „WESKA”, 41-800 Zabrze, ul. Piastowska  9 
  Tel/Fax  ( 032 )  271-91-81 ; 278-65-18   

www.weska.pl  ,  info@weska.pl  
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