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Etapa 23: Etapa de Ponferrada a 

Villafranca del Bierzo 

 

 
La foia del Bierzo, una plana protegida per muntanyes que impedeixen el pas de l'clima 
atlàntic, s'ofereix avui com a escenari a l'Camí de Santiago. Aquí, vinyes retorçades de 
raïm Mencía i poblacions satisfetes de serveis reben diàriament el repic dels bordons i el 
vaivé de les motxilles. El pas còmode per Compostilla, Columbrianos, Lletres Noves, 
Camponaraya i Cacabelos es torna pesat després de creuar el riu Cúa en direcció a Pieros 
i Villafranca del Bierzo. 

 

Els albergs 

•  

https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-ponferrada-a-villafranca-del-bierzo.html
https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-ponferrada-a-villafranca-del-bierzo.html
https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/albergue-municipal-villafranca-del-bierzo.html
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Alberg Municipal Villafranca del Bierzo 

Villafranca del Bierzo (Lleó) 

Tel: Alberg: 987 54 23 56. Ajuntament: 987 54 00 89. Turisme: 987 54 00 28. 

( 344 vots ) M'agrada! 

148 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

•  

Refugi Au Fènix de Família Jato 

Villafranca del Bierzo (Lleó) 

Tel: 987 54 29 feb 

( 208 vots ) M'agrada! 

340 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

Veure tots els albergs de l'etapa 23: Etapa de Ponferrada a Villafranca del Bierzo  

Informació sobre l'etapa 23: Etapa de 

Ponferrada a Villafranca del Bierzo 

La foia del Bierzo, una plana protegida per muntanyes que impedeixen el pas de l'clima atlàntic, 

s'ofereix avui com a escenari a l'Camí de Santiago. Aquí, vinyes retorçades de raïm Mencía i 

poblacions satisfetes de serveis reben diàriament el repic dels bordons i el vaivé de les motxilles. El 

pas còmode per Compostilla, Columbrianos, Lletres Noves, Camponaraya i Cacabelos es torna pesat 

després de creuar el riu Cúa en direcció a Pieros i Villafranca del Bierzo. 

 

• l'itinerari 
• les dificultats 
• Observacions 
• en imatges 
• Què veure, què fer 

•  Km 0. Ponferrada (Tots els Serveis) 

Deixem l'alberg pel carrer La Loma i continuem pels carrers Pregoners i El Temple, que 
desemboca a l'avinguda de l'Castell. L' església de Sant Andreu dóna pas a l' castell 
dels Templers , que el voregem pel carrer Gil i Carrasco. En un punt, els pelegrins en 
bicicleta continuen per l'esquerra i els caminants per la dreta fins a la immediata plaça de 
la Verge de l'Alzina . Ja a la plaça es gira a l'esquerra i baixem per les escales del carrer 
el Rañadero. Arribem a l'avinguda de la Pobla, on creuem el riu Sil (km 1,2) . 

Posteriorment girem a la dreta pel carrer riu Urdiales i després d'ella tornem a girar de nou 
a la dreta per la inesgotable avinguda de les Hortes de el Sagrament, on es troba la Font 
de les Pimenteras. Més endavant, a l'arribar a la rotonda on s'alça el monument als 
Donants de Sang , es doblega a la dreta per l'avinguda de la Llibertat. Al número 46 es 
troba el Museu Nacional de l'Energia , un espai de divulgació científica (més informació a 
què veure i què fer de l'etapa anterior). 
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La sortida de Ponferrada és una llarga marrada ja que en lloc d'avançar cap a l'oest ho fem 
cap al nord, on es troba Compostilla . Ens dóna la benvinguda al local de la Creu Roja i 
posteriorment un passadís pel qual arribem a la plaça de l'Ajuntament. 

•  Km 3,7. Compostilla 

Al costat de la capella neoromànica seguim de front per la IV Avinguda, després gira a 
l'esquerra i immediatament a la dreta per la Tercera Transversal, on vam passar unes 
pistes de tennis i el camp de futbol. Abandonem definitivament Compostilla per una pista 
asfaltada i vam salvar la N-VI per un túnel (km 4,7) . Cultius de vinya jalonen la església 
de Sant Esteve i les primeres cases de Columbrianos . La comarca del Bierzo reuneix 
unes excel·lents condicions per al cultiu del raïm, ja que s'hagi enclavada en una plana 
envoltada de muntanyes que impedeixen el pas de l'clima atlàntic. Els negres s'elaboren 
amb la varietat Mencía . Passada la església de Sant Esteve baixem suaument per 
creuar la CL-631 i entrar així en el nucli poblacional. 

•  Km 5,5. Columbrianos (Bar. Botigues. Farmàcia) 

Al costat de la capella de Sant Blai i Sant Roc deixem Columbrianos per la pista 
asfaltada que brolla a mà esquerra. El Camí continua entre unifamiliars i petites parcel·les 
on s'afanyen els veïns. A l'entrada de Fonts Noves , un creuer amb les figures de Sant 
Jaume Pelegrí i Crist Crucificat dóna la benvinguda als caminants. 

•  Km 8. Fonts Noves (Tots els Serveis excepte alberg) 

Entrem pel carrer Valiña, on està situada la ermita de l'Diví Crist i al seu vora un bar molt 
freqüentat pels pelegrins. Deixem Fonts Noves i, de nou, per pista asfaltada progressem 
fins a la localitat de Camponaraya . Travessar Camponaraya (prop de 1,5 quilòmetres de 
longitud) ens costa uns vint minuts, creuant pel mig l' riu Reguera de l'Naraya . 

•  Km 10,5. Camponaraya (Tots els Serveis) 

Posem fi a aquesta població de serveis de 4.200 habitants al costat d'una cooperativa de vi 
i una àrea de descans. Per una pista de graveta arribem l'autovia A-6, que sortegem per un 
pas elevat (km 11,9) . El tram que comença és el més relaxant de la jornada. La foia del 
Bierzo llueix el seu millor paisatge, sempre esquitxat de vinyes i pollancres. Dos 
quilòmetres i quatre-cents metres més endavant (km 14,3) es creua amb cura una 
carretera i s'avança pel voral d'una altra fins al solar de l' Consell Regulador de la 
Denominació d'Origen Bierzo (km 14,9) . El Camí descendeix i entra a Cacabelos pel 
carrer Cimadevilla. Passada la església de Santa MariaConserva l'absis romànic- 
progressem fins al riu Cúa , afluent de l'Sil. 

•  Km 16,6. Cacabelos (Tots els Serveis) 

Després de creuar el riu Cúa ens trobem amb el Santuari de la Cinquena Angoixa , en el 
perímetre es troba l'alberg de pelegrins. Fins Pieros cal suar una exigent pujada per la 
vorera de la carretera LI-713 o antiga N-VI (té dues denominacions). 

•  Km 18,5. Pieros (Alberg. Bar a la sortida de la població, a peu de la carretera) 

Continuem a la vora de la carretera. Més endavant, a la cruïlla a Sant Climent, hi ha un 
senyal que ens anima a prendre la variant de la dreta que s'acosta a Valtuille de 
Dalt. Discorre per camins encara que no és l'oficial i és una mica més llarga. El recorregut 
oficial continua per la vorera de la carretera, que després d'un tram ondulat s'abandona per 
la dreta atenent a una fita jacobeu (km 20,8) . 

Per un camí de graveta, anomenat de la Mare de Déu, passem al costat de l' estudi 
d'escultura A. Nogueira i afrontem una forta pujada que dóna pas a diversos tobogans 
fins a les primeres cases de Villafranca del Bierzo . Ja en descens passem l'alberg 
municipal (a la dreta), després la romànica església de Sant Jaume , que exhibeix davant 
nostre la Porta de l'Perdó , i immediatament el refugi Au Fènix. Arribem al costat de 
l' castell i, a mà dreta, baixem unes escales i prosseguim per les carrer Salines i 
Rinconada Salines al carrer de l'Aigua-Ribadeo. 

•  Km 24,1. Villafranca del Bierzo (Tots els Serveis) 
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Etapa 24: Etapa de Villafranca del 
Bierzo a O Cebreiro 

 

 

Els albergs 

•  

Alberg d'O Cebreiro 

O Cebreiro (Lugo) 
Tel: Manca de telèfon d'informació a l'pelegrí 
( 589 vots ) M'agrada! 
375 comentaris 
Informació sobre l'alberg 
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•  

Refugi Petit Potala 

Ruitelán (Lleó) 
Tel: 987 56 13 22 
( 409 vots ) M'agrada! 
180 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

Veure tots els albergs de l'etapa 24: Etapa de Villafranca del Bierzo a O Cebreiro  

Informació sobre l'etapa 24: Etapa de Villafranca del Bierzo a O 

Cebreiro 

La muntanya arriba a el Camí de Santiago. Avui és el dia de l'etapa reina, segurament la 
més recordada a la tornada del pelegrinatge. S'hi s'abandona Lleó i Castella per entrar a 
Galícia, en concret per la parròquia d'O Cebreiro: antic llogaret de pallozas avui restaurada 
en nom de l'turisme. El guia cap al cim és la vall de l'encaixonat riu Valcarce, partit per la 
N-VI i l'A-6 i ben poblat. L'ascens es fa esperar i no és patent fins al quilòmetre 21 de 
l'etapa, sobrepassat el barri d'Hospital. 

 

• l'itinerari 
• les dificultats 
• Observacions 
• en imatges 
• Què veure, què fer 

•  Km 0. Villafranca del Bierzo (Tots els Serveis) 

Després de travessar el carrer de l'Aigua-Ribadeo de Villafranca del Bierzo, girem noranta 
graus a l'esquerra per la costa de Zamora (a l'arribar al carrer Santa Caterina), passem al 
costat de l'monument a l'pelegrí, creuem el riu Burbia (veure apartat observacions per 
informar-se sobre la ruta alternativa de la muntanya) i continuem pels carrers de la 
Concepció i Esperit Sant. Per aquesta última vam abandonar Villafranca i seguim durant 
un quilòmetre pel voral de la carretera, que acompanya el curs de l' riu 
Valcarce . D'aquesta manera vam arribar a un carril de vianants, una cosa semblant a una 
pista de bobsleigh i protegit per un mur que no arriba a el metre d'altura, que avança 
encaixonat entre l'autovia A-6 i la N-VI (km 1,8). 

Per est de la cleda de pelegrins passem sota diversos viaductes de l'A-6 (km 4,1) abans 
de prendre el desviament a Pereje, a l'altura de l'pk 410 de la N-VI. Creuem amb precaució 
la nacional i per la carretera d'accés, escortats pels pollancres de la ribera de l'Valcarce i 
per castanyers de gran port, arribem a la primera localitat del dia: Pereje 

•  Km 5,2. Pereje (Alberg. Bar) 
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https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-villafranca-del-bierzo-a-o-cebreiro.html#observaciones-contenido
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Travessem la localitat - a la sortida a mà esquerra es troba l'alberg - per reprendre el carril 
de vianants. Un quilòmetre i sis-cents metres més endavant es troba el àrea de descans 
de Trabadelo (km 6,9) i un quilòmetre més amunt creuem de nou la N-VI per prendre el 
desviament a aquesta població. Flanquejats de nou pel bosc de ribera de l'Valcarce, amb 
superbs castanyers, avancem fins Trabadelo , amb infraestructura necessària per fer una 
parada en el Camí. 

•  Km 9,7. Trabadelo (Albergs. Bar. Botiga. Farmàcia) 

Deixem la població, deixant a la dreta el desviament a Pradela i Sotelo, i aquesta vegada 
no retornem immediatament a la nostra pista de bobsleigh , sinó que caminem prop de 
quilòmetre i mig per una pista asfaltada, per sobre de la nacional. Superat un rierol que 
alimenta el riu Valcarce (km 10,5) tornem a el retrobament de l'carril de vianants, a la vora 
de la N-VI. Un quilòmetre i set-cents metres més de tediós carril ens situen en La Portela 
de Valcarce , també amb algun servei. 

•  Km 13,7. La Portela de Valcarce (Alberg. Bars. Botiga bàsica. Caixer automàtic) 

Després de La Portela, tot just transitats 300 metres en companyia de la N-VI, prenem el 
desviament cap a Ambasmestas i Vega de Valcarce. Primer vam arribar a Ambasmestas , 
confluència dels rius Balboa i Valcarce . 

•  Km 14,9. Ambasmestas (Alberg. Bars. Botiga) 

A principis de 2017, Yaneth Gómez va obrir a la sortida de Ambasmestas l' Queviures El 
Aldarull , una cafeteria amb un petit supermercat. Posteriorment vam entrar en Vega de 
Valcarce , població de serveis de la vall amb el seu església de la Magdalena . 

•  Km 16,5. Vega de Valcarce (Tots els Serveis) 

Ens dirigim ara fins Ruitelán . A hores d'ara d'etapa tan sols hem guanyat 171 metres 
d'altitud. La base de l'port és a prop. 

•  Km 18,6. Ruitelán (Alberg. Bars) 

A la sortida de Ruitelán la pendent s'intensifica una mica, tan sols un petit aperitiu del que 
vindrà després. Una mica més amunt, a l'esquerra, prenem el trencall que baixa fins Les 
Ferreries . Abans d'arribar a aquest petit nucli creuem el riu Valcarce per un pont de 
pedra. 

•  Km 20,1. Les Herrerías (Albergs. Botiga. Bars) 

Creuem el llogaret fins al barri d'Hospital (km 20,8) , una continuació de l'nucli anterior 
que pren el seu nom de l'antic hospital per a pelegrins anglesos. A l'abandonar aquest 
conjunt de cases comença la veritable ascensió a O Cebreiro. 

Un dur pujada per asfalt, com sortit del no-res, de gairebé un quilòmetre ens convida a 
plantejar l'estratègia, que consistirà en baixar el ritme, escurçar els passos i compassar la 
respiració. En aquestes circumstàncies és on el pes de la motxilla juga un paper 
determinant. En plena pujada, els caminants hauran de prendre el camí que neix a 
l'esquerra de la pista asfaltada. Els ciclistes han de continuar de front per asfalt (km 22) . 

Ja en el camí, el pendent ens dóna un breu respir fins a creuar el rierol de Refoxo i ens 
atia de nou per una calçada ombrívola que ascendeix durament sota el dosser de les fulles 
caduques de castanyers i roures. Aquest escenari ens acosta fins La Faba -a l'entrada hi 
ha un desviament cap a l'alberg. Al poble hi ha bar i una botiga amb tot el necessari per 
recuperar les forces perdudes. 

•  Km 23,5. La Faba (Albergs. Bar. Botiga) 

Després de La Faba abandonem progressivament l'obaga per sortir a un terreny obert de 
pastures amb vistes als boscos atlàntics. Les àmplies panoràmiques influeixen en la 
percepció del pendent, que es torna lleugerament més suau fins arribar a l'últim poble de 
Lleó en el Camí de Santiago Francès: Llacuna de Castella . 

•  Km 25,9. Llacuna de Castella (Alberg i Bar) 
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Uns 700 metres més amunt apareix el primer fita jacobeu amb senyalització de 
distàncies. És el 152,5 i porta la inscripció Us Santos ( de l'Teso dos Santos ). Quatre-
cents metres després el Camí s'acomiada de Lleó, la província amb més quilòmetres de 
recorregut de el Camí Francès: ni més ni menys que 214,4. Per fi trepitgem Galícia i, en 
concret, Lugo. L'etapa reina està a punt d'acabar (km 27 ). Fatigats, solucionem l'últim 
quilòmetre fins a l'església preromànica de Santa Maria la Real , que dóna la benvinguda 
a O Cebreiro . L'alberg de pelegrins, el primer de la Xunta de Galícia, es troba a l'altre 
extrem d'aquesta parròquia de Lugo. 

•  Km 28,4. O Cebreiro (Alberg. Cases Rurals i Pensions. Bars. Botiga) 

 

Etapa 25: Etapa d'O Cebreiro a 
Triacastela 

 

 

 

 

 

Els albergs 
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•  

Alberg Linar do Rei 
Liñares (Concello de Pedrafita do Cebreiro) 
Tel: 616.464.831 
( 942 vots ) M'agrada! 
19 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

•  

Alberg Complex Xacobeo 

Triacastela 
Tel: 982 54 80 37, 982 54 84 26 
( 849 vots ) M'agrada! 
136 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

Veure tots els albergs de l'etapa 25: Etapa d'O Cebreiro a Triacastela  

Informació sobre l'etapa 25: Etapa d'O Cebreiro a Triacastela 

La dura jornada viscuda ahir necessita d'un recorregut curt però actiu per renovar forces 
abans dels sinuosos traçats futurs. El Camí aconsegueix la seva màxima cota gallega en 
els vessants de la muntanya Area i encara desplega fuetades en la pujada de l'alt do 
Poio. En O Biduedo, el Concello de Pedrafita do Cebreiro passa el testimoni a el de 
Triacastela, el nucli principal descansa al fons de la vall sota l'ombra de la muntanya 
Oribio. 

• l'itinerari 
• les dificultats 
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• Observacions 
• en imatges 
• Què veure, què fer 

•  Km 28,4. O Cebreiro (Alberg. Cases Rurals i Pensions. Bars. Botiga) 

Si la boira no ho impedeix ocultant la vall, veure sortir el sol des de O Cebreiro, al costat de 
el temple de Santa Maria la Real, és un privilegi que ens brinda el Camí que no podem 
rebutjar. Avui, per fi, ens submergim en la terra de Sant Jaume, la de la boira i 
el orballo ; la dels castros celtes i de les mines anhelades pels romans; d'infinitat de turons, 
fragas de roures i soutos de castanyers. La senyalització oficial marca 151 quilòmetres fins 
a Santiago, la nostra 154,7. Iniciem la vint-cinquena etapa per sobre de l'alberg de 
pelegrins. Abrigats per la vegetació de la muntanya, ascendim des dels 1296 metres fins 
als 1370 (el punt més elevat de el Camí Francès a Galícia) en els voltants de l' Teso da 
Cruz i la muntanya Àrea . Des d'aquest punt baixem a la trobada d'unaàmplia pista 
forestal (km 1,5) . 

Porta a la primera parròquia de el dia. A Galícia els municipis s'anomenen concellos , als 
quals pertanyen diferents parròquies que engloben al seu torn a diferents llocs o 
llogarets . Cap al sud, a mà esquerra de la pista forestal, la vista es recrea en una infinitat 
de turons espesses de falgueres, roures, castanyers i pastures que formen, entre altres, la 
serra de O Courel . La pista forestal desemboca a peu de la LU-633, on es troba la 
parròquia de Sant Estevo de Liñares, amb església preromànica d'una sola nau. 

•  Km 3,2. Liñares (Alberg. Bar que no serveix menjars. Botiga) 

Després del temple creuem la LU-633, fidel acompanyant durant l'etapa d'avui, i prenem 
un camí molt propera a la carretera que ens acompanya amb les seves faigs, grèvols i 
altres catàleg d'espècies atlàntiques. El primer alt, el de Sant Roc , no triga a arribar. A 
l'altre costat de la LU-633, a 1270 metres i davant d'una àmplia panoràmica, s'alça la 
plàstica escultura d'un pelegrí medieval que avança contra el vent. Va ser immortalitzat en 
bronze per l'artista José María Acuña (km 4,1) . 

La senda segueix l'itinerari de la LU-633 i descendeix lleugerament fins als 1.205 
metres. Posteriorment, un fals pla ens aproxima fins Hospital dóna Comtessa el segon 
nucli habitat de la jornada. La fita jacobeu marca els 145,5. En aquest poble tindrem, 
probablement, un dels primers contactes amb les "rosses gallegues", les vaques de color 
canyella apreciades per la seva carn. 

•  Km 5,7. Hospital dóna Comtessa (Alberg. Bar) 

Abandonem aquest poble de vaquers i continuem per un solc acostat a l'guarda-rail de la 
LU-633. Més endavant agafem el desviament a Sabugos i Tremp però vam acomiadar 
immediatament el tram asfaltat per un camí que ens acosta a Padornelo . És el regne de 
la pedra i les lloses de pissarra. 

•  Km 8,1. Padornelo 

A la sortida d'aquesta petita parròquia afrontem una duríssima encara que breu costa per 
la qual aconseguim el alt do Poio . Un bar - alberg i una fonda reben estratègicament als 
caminants, ansiosos per estabilitzar el seu ritme cardíac després de semblant accelerada. 

•  Km 8,5. Alto do Poio (Alberg. Bars) 

Més de tres quilòmetres de senda enganxada a la LU-633 ens separen de la següent 
població. En tot aquest tram pràcticament planegem perquè tan sols baixem 45 metres 
d'altitud. Així arribem a Fonfría , nucli també de Pedrafita do Cebreiro, amb bars i 
alberg. Si passem relativament d'hora i encara no han obert els bars, és probable que 
alguna vilatana ens rebi amb una suculenta torre de coques de llet fregida. 

•  Km 11,9. Fonfría (Alberg. Bar) 

Travessem Fonfría i de nou, al costat de la inseparable LU-633, tornem al camí que ens 
porta per idèntic paisatge fins O Biduedo , a 2,4 quilòmetres de distància. En tot aquest 
tram baixem exactament cent metres (km 14,3). 

•  Km 14,3. O Biduedo (Bar) 

https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-o-cebreiro-a-triacastela.html#observaciones-contenido
https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-o-cebreiro-a-triacastela.html#enimagenes-contenido
https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/etapa-de-o-cebreiro-a-triacastela.html#queverquehacer-contenido
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Després O Biduedo, ja de Concello de Triacastela, el descens comença a fer-se 
patent. Ens separen tan sols 6,8 quilòmetres de el final d'etapa i encara hem de baixar uns 
530 metres d'altitud. A la baixada, el camí procura desprendre de la LU-633 i tallar les 
voltes i revoltes de la carretera. Un revolt pronunciat ens permet veure de front la 
muntanya Oribio , de 1443 metres d'altitud. A la dreta, al fons de la vall, es troba 
Triacastela. El llogaret posterior a O Biduedo és Fillobal . En aquest llogaret hi ha un 
alberg i un bar-restaurant, el Aira do Camiño , amb un punt d'accés a internet i una petita 
botiga. 

•  Km 17,3. Fillobal (Alberg. Bar-Botiga) 

Després Filloval creuem la carretera i seguim descendint entre arbrat per tornar-la a creuar 
un quilòmetre més endavant, al costat d'un petit berenador. Així entrem en Passants (km 
18,8) , estirada llogaret amb capella que travessem sota el reclam de la venda particular de 
gerds. La jornada continua fins el llogaret de Ramil (km 20,1) , amb castanyer centenari a 
la vora de camí, i gairebé enganxada a Triacastela . L'alberg públic es troba a la mateixa 
entrada, en un descampat a mà esquerra i la resta, un gran assortiment d'albergs privats, 
al centre de la població. 

•  Km 21,1. Triacastela (Tots els Serveis) 

Etapa 26: Etapa de Triacastela a 
Sarria 
Els albergs 

•  

Alberg Casa Peltre 

Sarria (Lugo) 
Tel: 606.226.067 
( 7100 vots ) M'agrada! 
116 comentaris 
Informació sobre l'alberg 
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•  

Alberg A Pedra 

Sarria 
Tel: 982.530.130, 652.517.199 
( 6209 vots ) M'agrada! 
264 comentaris 
Informació sobre l'alberg 

Veure tots els albergs de l'etapa 26: Etapa de Triacastela a Sarria  

Informació sobre l'etapa 26: Etapa de Triacastela a Sarria 

Des Triacastela hi ha dos itineraris per arribar fins a Sarria: el meridional, més llarg, visita 
el cèlebre monestir benedictí de Samos i progressa per les frondoses riberes del riu 
Oribio; l'altre avança més a nord per San Xil i s'interna també per bonics paratges poblats 
de roures i castanyers 

https://caminodesantiago.consumer.es/los-caminos-de-santiago/camino-frances/albergue-a-pedra.html
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. 

• l'itinerari 
• les dificultats 
• Observacions 
• en imatges 
• Què veure, què fer 

Per Sant Xil: 

•  Km 0. Triacastela (Tots els Serveis) 

Els que hagin pernoctat a l'alberg públic han de travessar Triacastela pel carrer central fins 
a la sortida de la població. El Camí es bifurca i cal escollir un dels itineraris. A mà esquerra, 
per la LU-633, progressa el traçat fins Samos i el seu monestir benedictí i d'allí continua 
fins a Sarria. A mà dreta parteix el itinerari per Sant Xil , 6,5 quilòmetres més curt tot i que 
supera un desnivell de 238 metres els primers 5,5 quilòmetres. 

A la sortida de Triacastela girem a mà dreta i creuem la LU-633. A la dreta, lleugerament 
amunt, neix el desviament a Sant Xil . El prenem i, després d'un curt tram, abandonem la 
carretera per la dreta per seguir per una pista asfaltada. Posteriorment agafem un camí 
que condueix fins a Bassa . 

•  Km 2,2. A Bassa (Alberg) 

Per costa més pronunciada continuem envoltats de frondosos roures fins a desembocar de 
nou a la carretera, just a l'alçada de la Fonte 2 Lameiros (km 3,3) . Un bon pujada per 
asfalt ens deixa a l'altura de Sant Xil . La població queda a mà esquerra i una màquina de 
refrescs a peu de la carretera és tot el que s'oferta per aquestes contrades (km 3,9) . 

L'itinerari continua el seu ascens per la carretera, a del principi en fals pla per endurir 
després, fins als voltants de l' alt de Riocabo (km 5,5) . En l'alt deixem la carretera per 
gaudir de l'tram més bonic de l'etapa. Passadissos tancats de castanyers, roures, i bedolls 
ens escorten. La baixada a Montán - un llogaret que amb prou feines es frega - és 
perillosa ja que el pis està format per lloses de pedra. 
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•  Km 7,8. Montant 

Continuem el descens fins al llogaret de Fontearcuda , on la fita jacobeu ens anuncia els 
121,5 quilòmetres. 

•  Km 8,5. Fontearcuda 

El Camí baixa de Fontearcuda fins a la carretera i aquesta es creua (atents a la 
senyalització perquè cal buscar la fita) per prendre un camí que evita la llarga volta de la 
carretera que passa per Zoo . Salvem un rierol i avancem pel camí que surt de nou a la 
carretera. Les espesses taques de roures i castanyers donen pas als prats. Per asfalt 
arribem finalment a Furela , on podem recuperar forces al bar situat a peu de la carretera. 

•  Km 10,4. Furela (Bar) 

Travessem per mitjà de la població i creuem la carretera al costat de l'cartell que anuncia 
l'entrada a l' Concello de Sarria (km 10,7) . Un quilòmetre resta per arribar a Pintín , que 
també ofereix bar i restaurant. 

•  Km 11,7. Pintín (Bar) 

El Camí segueix acostat a la carretera LU-5602 i un quilòmetre més endavant la creua per 
internar fugaçment per un tram boscós que atura un revolt perllongada. Vam baixar de nou 
a la carretera i passem en breu al costat de l' alberg públic de Calvor . La parròquia de el 
mateix nom queda per darrere de l'alberg, a mà esquerra. 

•  Km 13,1. Calvor (Alberg) 

Cinc-cents metres després ens deslliguem breument de la LU-5602 per entrar 
en Aguiada . 

•  Km 13,6. Aguiada (Bar) 

Després de la població vam tornar als braços de la carretera per una senda paral·lela. El 
Camí deixa a mà dreta un alberg Paloma i Llenya envoltat per un jardí (km 14,3) i 
continua pel andadero deixant de banda l'encreuament a Airexe. A l'esquerra de la 
carretera queda la parròquia de Sant Mamede do Camiño (14,9) . 

Amb vistes de Sarria, el andadero de terra segueix progressant a peu de la LU-5602 per 
petits tobogans. Passem el fita 114 km de Carballal i l'encreuament a Ferreiros, que es 
deixa a mà dreta. Immediatament vam arribar al costat de l' càmping Vila de Sarria , amb 
12 places en llitera per pelegrins ubicades en un parell de botigues (veure apartat 
observacions), i deixem Mendros a la dreta. 

Entrem així en Sarria topant-nos amb el primer alberg. No en va aquesta capital de 
Concello ostenta el major nombre d'albergs de el Camí Francès i és el lloc escollit per 
molts caminants per iniciar la peregrinació, ja que es troba a la distància ideal per 
aconseguir la Compostela. La rua José Sánchez ens deixa a peu de la rua Calvo Sotelo, 
que creuem per continuar de front per la rua do Pelegrí. Salvem per un pont el riu Sarria i 
creuem en Benigno Quiroga per girar al costat de la Peregrinoteca . Una escalinata puja 
fins a l'entrada de la rua Major , que hauria de canviar el seu nom pel de la "rua dels 
Albergs", ja que es comptabilitzen més de 5, inclòs el públic. 

•  Km 18,3. Sarria (Tots els Serveis) 

Per Samos: 

Per aquest itinerari la distància recorreguda és de 24,7 quilòmetres. Les fites jacobeus que 
marquen la distància de mig a mig quilòmetre no els veurem en aquest itinerari, poblat 
però per les característiques fletxes grogues. La ruta acompanya el discórrer del riu Sarria, 
també conegut pel nom de riu Oribio, ja que es forma en els vessants d'aquesta muntanya 
al Concello de Triacastela. 

Cal prendre la bifurcació de l'esquerra. Se surt de Triacastela per desembocar finalment a 
la carretera LU-633. Aquesta, per terreny favorable arriba fins San Cristovo do Real (km 
3,8), parròquia de Concello de Samos ja documentada l'any 1175. En aquesta parròquia es 
troba el pazo de lusió de l'any 1551 i la Casa Forte , alberg de la Xunta inaugurat el 2010. 
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Des San Cristovo, un camí que acompanya el riu per la dreta progressa fins Renche , una 
altra parròquia de Samos també documentada en 1175. (Km5,5). A l'altre costat de la LU-
633 queda Vigo. 

Des Renche, de nou per bells paisatges al costat de la vega de l'Sarria o Oribio, es 
progressa fins a la immediata Lastres, un llogaret de Reche, i s'arriba fins Freituxe (km 
7,3). Després vam pujar i vam baixar hata la parròquia de Sant Martiño do Reial amb 
església d'estil romànic rural (km 8,4). A la sortida d'aquesta població vam tornar a la LU-
633 i la creuem per dirigir-nos fins Samos , capital de l'Concello on es troba el cèlebre 
monestir benedictí i que compta amb tots els serveis (km 9,8). 

Després Samos es torna a la companyia de la carretera fins Teiguín (km 11,7), llogaret de 
la parròquia de Santa Uxía de Pascais , a la qual vam pujar posteriorment (km 12,8). En 
Teiguín ja hem dit adéu a la companyia de la carretera i des de la parròquia de Santa Uxía 
de Pascais tornem a l'proper remor del riu per, primer per camins i més endavant per 
pistes i trams asfaltats, assolir les minúscules llogarets de Gorolfe, Veiga ( no passa per 
REIRIZ, que es troba en un alt) i Sivil , lloc pertanyent a la parròquia de Sant Jaume de 
Extrasiz i última entitat de l'Concello de Samos. Per cert, entre Veiga i Sivil es es creua el 
riu Sarria per un pont medieval amb capella a l'entrada 

. 

Accedim a l' Concello de Sarria pel llogaret de Gossos , pertanyent a la parròquia de 
Calvor i que mostra un pazo amb torre vinculat a les famílies Monseiro, González, Losada i 
Sarmiento. Des d'aquí vam salvar la LU-5602 per arribar finalment a Aguiada , població on 
enllacem amb l'itinerari que prové de Sant Xil (km 20). Des d'aquí a la rua Major de Sarrià 
resten 4,7 quilòmetres. 

 


