
 

 

                                                                   Camino de Santiago 

(moja zgodba s kolesom od St.Jean-de-Porta v Franciji do Santjago di Campostelo in do Finesrerre) 

 

29.08. Ob 16 uri se nas je 8 kolesarjev (Edi Vogrinec, Brigita Vogrinec, Jože Bračko-Džo, Marjan vernik, Danilo 

Bauman, Milan Vogrinec, Albin Rodež, Borut Mosten) in spremljevalka (Štefka Stojnšek) podalo na pot s 

kombijem iz Voska preko Fernetičev v Italijo. Nočna vožnja po Italiji ob Sredozemskem morju, ti res ponuja 

neverjetne prizore lepot krajev in že v zgodnjih jutranjih urah pridemo v Francosko Nico. Torej nas čaka še 

celodnevna pot po Francoskih avtocestah( z nekaj manjšimi postanki) do popoldanskih ur ,do naše prve 

destinacije romarskega mesta Lurd, kjer si v slabih dveh urah ogledamo to mogočno romarsko cerkev in nekaj 

malo mesteca in že nas pot vodi naprej do cca 200 km oddaljenega St-Jean-de-Porta kjer je tudi naš zakjuček 

vožnje s kombijem, oz. Začetek štarta s kolesi naslednjega dne.   

 

 

 

(zbrana ekipa pred odhodom) 

 

Po 23 urah in 1900 km vožnje ter z kar nekaj  potrebne aktivnosti končno le uspemo dobit prenočišče v eni od 

popotniških nastanitvah, ki je verjetno v lasti cerkve. Prenočišče ni ravno na nivoju ampak za 17€ v Franciji 

verjetno ne dobiš bolšega. Po razpakiranju opreme in opravljeni večerji takorekoč popadamo v postelje utrujeni 

od naporne vožnje (predvsem Marjan, Jože in Milan ki so se menjavali za volanom) in pričakovanja kaj nam bo 

prineslo naslednje jutro.   

 



 

 
 

 

 

(ekipa pred prenočiščem  prvega dne) 

31.08. Bujenje ob 6 uri, naložimo kombi s prtljago, opravimo zajtrk in že nas čaka ob 8.00 tako pričakovani start.    

(naš cilj za ta dan je cca 70 km prekolesarit preko Pirenejev do prvega večjega mesta v Španiji, Pamplona  ki je 

znana tudi po dirkah z biki po ulici).    

 

                                                



 

 

( lepote Pirenejskega gorovja) 

 

Seveda sledi obvezno fotografiranje in start. Vodi nas naš najstarejši član Albin, ki je že pred leti prevozil to pot. 

Na žalost pa si ni zapomnil vseh detaljev in nas je namesto po kolesarski poti odpeljal po poti  namenjene za 

pešce preko Pirenejev. Sicer nič narobe, ker take idile na kolesarski poti verjetno ne bi bili deležni, ampak 

težava je bila v tem da je bila proga za večina nas prezahtevna, saj smo kolesa nekajkrat kar krepko porivali, 

namesto gonili. In tu se začne tudi moja zgodba s poškodovanim kolenom(v pogovorih večkrat Albin omeni da 

te Camino sprejme ali pa ne), po cca 2500 prevoženih pripravljalnih kilometrih doma in slabih 30 km preko 

Pirenejev, začutim močno bolečino v desnem kolenu. Moja trma mi ne pusti, da bi odnehal in prisedel v 

spremljevalno vozilo, kar se naslednje dni izkaže za zgrešeno potezo, ampak kaj hočemo, taki pač smo in seveda 

vztrajno nadaljujem naprej z vso ekipo. Na poti nas preseneti še prava gorska nevihta s skoraj orkanskim 

vetrom in nalivom kot da bo vesoljni potop. Na kar nam končno v poznih popoldanskih urah uspe priti v tako 

željeno Pamplono, seveda jaz nakoncu z močmi in neznansko bolečino v kolenu. 

 



 

 

( čez Pireneje je bilo tudi nekaj pešačenja) 

 

Po skoraj 3 urah, seveda vsi premočeni, razen Štefke in Brigite ki je prvi dan kolesarjenja izpustila zaradi 

težavnega terena, končno po težavah najdemo prenočišče in hrambo za kolesa v hotelu ki nas je stal celih 38€ 

za nočitev z zajtrkom. 

01.09. Vstanemo ob 7.00, ker prej tako ali tako ne moremo na zajtrk. Jaz se seveda prebudim z bolečino zato si 

namestim protibolečinske obliže in steznik. Pri zajtrku spet šok, noben od uslužbencev ne govori nobenega 

drugega jezika razen španskega, tako da se prepustimo usodi, kakšno kavo ali čaj nam bodo prinesli, zajtrk 

klasičen, marmelada,maslo, o zajtrkih ki jih dobimo pri nas lahko samo sanjamo. Drugi šok nas čaka zunaj, saj se 

je včerajšnja nevihta razpotegnila še deževno jutro. 

Čakamo na start ki se je pomaknil vse do 11 ure zaradi konzultacije naših odgovornih za logistiko, saj smo bili 

vsi mnenja, da moramo logistiko spremenit, ker preveč časa in denarja porabimo za iskanje prenočišč. Na srečo 

v tem času tudi preneha deževat in mi se odpravimo dogodivščinam naproti. Za začetek kolesarimo po  mestu 

Pomplona, kjer si damo potrdit tudi knjižice (na vsake toliko časa na naši zastavljeni poti so oporne točke, kjer se 

lahko potrdijo knjižice in na podlagi štampiljk dobiš v Santiagu certifikat), nato pa proti naslednjemu cilju 

Burgus-u. Po 20 km se mi ponovijo težave s kolenom, vstrajam še nekje 30 km po prelepi razgibani pokrajini, 

nakar si moram dokončno priznat da je ta dan mojega kolesarjenja konec, ker hoče bit moja življenska 

spremljevalka Brigita kolegialna z menoj tudi ona prisede v spremljevalno vozilo, ostali del ekipa nadaljuje 

naprej. 

 

 

 

 

   



 

 
(nalaganje kolesa zaradi poškodbe) 

 

Na naslednjem dogovorjenem postanku, sedaj trije v spremljevalnem vozilu, pripravimo nekaj hrane za naše 

aktivne kolesarje. Da pa bo parodija še večja se nam pri tem postanku v spremljevalno vozilo pridruži še Borut 

ki ga je staknil tako močen prehlad, da mu ne bi bilo smiselno nadaljevati poti. 

Torej drugi dan vožnje in  skoraj pol ekipe onesposobljene, saj ne moreš verjet. 

Po postanku in opravljenem kosilu, ki smo ga pripravili v naši provizorični kuhinji, kot tudi vse naslednje dni, se 

nas četverica odpravimo naprej v Logrono, kjer nam dokaj hitro uspe najti prenočišče za17€ v avtokampu za 

tisti večer, soba je ena sama velika z naloženimi pogradi, tako da vsi skupaj spimo v enem prostoru(zanimiv 

večer vam povem, saj vsak doda kakšen komentar, tako da je smeha celo večer). Pred spanjem še seveda 

večerja v bližnji restavraciji, kjer imamo spet težave z naročilom, saj je jedilnik in gostilničar  zopet samo 

Španec, tako da nam v večini delajo roke. In seveda spet končno počitek. 

02.09. Bujenje ob 6.00. Jože in štefka pripravita zajtrk, omleto z dodatki, kava, čaj iz komarčka in šipka ki sva ga 

z Brigito nabrala prejšnji dan ob poti. Moram povedat, ker je Španija mediteranska dežela komarček raste 

skoraj vsepovsod. Po opravljenem zajtrku, v zunanji kamp restavraciji ( beri: zunanji pokriti prostor za pripravo 

hrane z nekaj mizami), seveda spet pakiranje prtljge v kombi, obvezno fotografiranje in ob 8.00 start, saj pred 

to uro ni smiselno iti na pot ker Španija časovno zaostaja za nami in se v začetku septembra ob 8 uri komaj 

začne daniti. Današnji cilj je torej pripeljati do dobrih 100 km oddaljenega Burgosa. 

 

 



 

 

(skupna fotografija pred jutranjim startom iz avtokampa v Logroni) 

 

Že takoj na začetku kolesarjenja se začnem spopadat z mojo poškodbo, bolečina se mi samo stopnjuje, kar 

pride do izraza že po dobrih 5 km iz Logrona, ko se v prekrasni idili med vinogradi po ozki asfaltni cesti začnemo 

vspenjati, torej samo vprašanje časa je, koliko še bom zdržal in res po cca15 kilometrih se moje kolesarjenje 

definitivno zaključi.Odločitev je dkončna. Dogovorimo se, da jaz počakam spremljevalno vozilo ki je že odšlo 

naprej v katerem sta Štefka in bolani Borut, ostali del ekipe pa nadaljuje po zastavljeni poti naprej. Po dobrih 20 

minutah prisedem v vozilo in tedaj se začne moja drugačna vloga na Caminu. Na vmesni postaji v Santa 

Domingu sem se že preobrazil v pripravljalca hrane, ki je še tako prav prišla kolesarjem. Santa Domingo je tudi 

res mestece vredno ogleda z posebno zgodbo oz. legendo povezano z  petelinom in cerkvijo. 

In že nas pot vodi do zaključka današnje destinacije mesta Burgos, z zanimivo zgodovino in prelepimi 

zgradbami. Tudi to je dokaj veliko mesto in tudi tokrat naključno opazimo tablo avtokamp ter se brez 

razmišljanja odpravimo tja po informacije. Ker smo danes trije je tudi lažje iskat prenočišče, gremo še v sam 

center mesta poizkusit najt še kakšno boljšo destinacijo, ampak po dobri uri iskanja smo si enotni, da je tudi 

danes avtokamp po 17€ na osebo najbolša izbira. Ker je kamp dokaj oddaljen od centra mesta pade odločitev 

da si pripravimo v kampu tudi večerjo in seveda ko so naši kolesarji prišli za nami na cilj je že dišalo po gobovi 

juhi. Po večerji malo družabnosti ob kaplici domačega vina ki smo ga imeli seboj ter polno animacij Marjana in 

Džoja s polno mero smeha je že ura 10 proč, ko je treba na počitek, saj nas spet jutri čaka jutranje bujenje. 

 



 

 

(priprava na odhod z avtokampa v Burgusu) 

 

 

03.09. Po zajtrku nas čakajo vsakodnevne jutranje aktivnosti-seveda pakiranje in že so kolesarli nared. Današnji 

končni cilj Carion de las Condes dobrih 100 km po planoti, lepota ravnin, ki ji po nekod ne vidiš konca. Ker se 

vreme nekakor nagiba k dežju se kolesarji vremenu primerno oblečejo in krenejo na pot, midva z Štefko pa z 

spremljevalnim vozilom v naprej najt neko destinacijo za vmesen počitek in na hitro pripravljeno kosilo. Pot 

naju zanese v na sredi ničesar,  malo mestece Melgar de Fermental, ki od zunaj spominja na kraj iz divjega 

zahoda v vesternih, center mesteca pa se pokaže v prekrasni luči, z kar nekaj manjšimi parkeci, veliko tržnici in 

trgovinami. Ustaviva se v samem centru mesta v parku, kjer izkoristiva prisotnost tekoče vode in začneva z 

pripravo kosila, seveda kar na malem plinskem kuhalniku in mizici, za ostalo izkoristiva tamkajšnje klopi. 

Priprave stečejo, tam pa tam kakšen radoveden domačin mako pokuka dokler se okrog poldneva mesto ne 

razživi. Španci ob Camino so res zelo prijazni, skoraj preveč, vsi bi ti nekako radi pomagali, samo problem je 

sporazumevanje. Ekipa se nama pridruži okrog 13 ure. Opravimo kosilo, ekipa si malo spoćije, med tem z Brigito 

izkoristiva malo prostega časa da zavijeva v en kafič na pijačo. Prvi šok, pri šanku vse nastlano z papirčki od 

sladkorja, računi itd..(tedaj ugotoviva da je to pri njih tradicija, saj bolj nasmeteno pomeni več gostov, več 

gostov pa boljši lokal itd…). Seveda naročiva pijačo bolj z rokami kot pogovorno jaz dobim pivo,Brigita pa 

konjak, ki ti ga nalijejo kar tako v kozarec brez mer pač priteče kolikor priteče. 

Pred odhodom lepo vse pospravimo, da ne bi pustili slab vtis na prijaznih domačinih in že nas pot vodi do 

Carion de las Condesa, kjer bomo prespali. Tudi to je bolj malo mestece tako da sva na srečo in moje stanje z 

kolenom kar hitro našla prenočiše v hostelu tik ob romarski peš poti.   

 



 

 

(ob tradicionalni Španski večerji- Paelli v Carion de las Condesu v sponzorskih majcah John Deere) 

 

 

Na hitro izprazniva prtljago iz kombija od cele ekipe in glej jih, ekipa je že za nama. 

Ker še imamo precej časa do večera izkoristimo čas za obisk znamenitosti, ki jih je za tako malo mestece 

presenetljivo veliko. Končno pričakovana večerja v tradicionalni gostilni, ker je gneča, ne boste verjeli, se 

domačini dvignejo od miz in dajo prostor nam, toliko o Španski kulturi, pri nas se verjetno to ne bi zgodilo. Za 

večerjo še ena novost, njihova znzčilna hrana Paella, to je riž v ponvi z dodatki mesa ali morskih sadežev, prav 

okusno moram povedat. Večeri si podobno sledijo, saj po celodnevni vožnji na kolesih vsi komaj čakajo počitek 

v postelji. 

 

04.09. Kot vsako jutro tudi tokrat bujenje ob 6 uri in seveda obvezen zajtrk ki si ga pripravimo v provizoričnem 

prostoru hostela in že se bliža 8 ura in začetek štarta. Tudi to jutro nam ne prinese najbolj prijetnega vzdušja, 

saj se zopet kaže deževno jutro, tako da se Borut odloči nadaljevat pot v spremnem vozilu, saj mu zdravje še ne 

dopušča, da bi si privoščil deževni dan na kolesu. Na srečo se po kakšnih dveh urah vreme spremeni in Boruta 

odloživa da se pridruži ostali ekipi. Midva s Štefko pa nadaljujema po zastavljeni poti spet iskat primeren kraj za 

vmesni počitek. 

Tokrat je naša postojanka eden manjših krajev Vallecillo. Ko imava praktično že vse na red se nama okrog pol 

ene pridruži ekipa. Vreme se je razjasnilo in ekipa takoj izkoristi počitek in martinčkanje na soncu kar na platoju 

mestnega vodovoda, tam smo si namreč uredili postojanko. 



 

 

( Martinčkanje na ploščadi) 

V zadovoljstvo ekipe imamo danes za kosilo nekaj podobnega oz. bi rekel španske čevapčiče in mešano solato. 

Karkoli že, ekipa je navdušena nad tem. Dan se že preveša v prijetno popoldne, zato je potrebno zopet na pot in 

že nas pot vodi v eno lepših mest na naši kolesarski destinaciji, Leon.  



 

 

( cerkev v centru Leona) 

Ker sva s Štefko imela namig za prenočišče se odpeljeva naravnost proto centru. Gneča je res velika, parkirišča 

polna. Na srečo nama uspe sparkirat na eni bencinski črpalki točno pred  prometno zaprtim delom centra 

mesta. Odpraviva se do trgovca na črpalki in mu kar pomoliva napisan list papirja, ker pogovarjat se itak ne 

znamo. S pomočjo rok nama nekakor uspe razbrat da je ta naslov v samem centru. Torej se peš odpraviva do 

najinega naslova in pot naju privede do  zgradbe kjer je takorekoč za istimi zidovi župnijski dom Santa Marija de 

Cabarjal in hotel, zavijeva seveda prvo v hotel in vprašava za ceno in receptorka naju takoj odslovi in pošlje v 

župnijski dom. Zavijeva skozi velika vrata in že se nama pogled usmeri na množico romarjev, ki po tej naši 

začrtani poti večinoma hodijo peš. Recepcija je kar na prostem, pristopiva do starejšega gospoda, zgleda bolj 

kot božji služabnik v pokoju in verjetno tudi volenter. Ker se gospod malo pogovarja tudi v Angleškem jeziku, se 

s Štefko uspeta nekakor dogovoriti za prenoćišče ki je na vsej naši destinaciji bilo najcenejše, torej 5€. Problem 

pa nastane glede našega kombija, kam ga sparkirat in gospod je bil tako prijazen da je šel sam v bližnji hotel in 

nam uredil, da so nam zapornice za vožnjo v center odprli in po simbolični ceni še odstopili 3 krat varovano 

parkirišče. 



 

 

( Recepcija na prostem) 

Da pa ne bi bilo vse idealno pa za to spet poskrbi cerkev.  Prvič, ob 22 uri moramo biti vsi v postli, ker se vrata 

zapro in luči ugasnejo kot v starih časih v vojski in drugič, razdelijo nas po spolih, tako da z Brigito spiva v 

različnih prostorih čeprav sva že krepko čez 20 let poročena, torej ženske spijo ločeno od moških oboji v sobah 

ali drugače v dolgih prezidanih hodnikih ki sprejmejo po cca100 ljudi.   

 



 

 

( spanje v cerkveni ustanovi v Leonu) 

Tuše in toplo vodo na srečo imajo, proti plačilu smo si lahko dali oprat tudi umazano perilo, ki so nam ga bolj na 

pol tudi posušili, čisto pa je vseeno bilo in končno se zavijemo na postelji vsak v svojo spalno vrečo, saj na 

železnih nadstropnih posteljah razen jogija in prta ni bilo. Bili so res beli in čisti, dvomim pa da sveže oprani in 

preoblečeni za nas, tako da je spalka v tem primeru bila naša edina rešitev. 

05.09. Vstajanje zjutraj še takorekoč v temi, sledi skromen zajtrk (čaj, kruh, margarina, marmelada) v mali 

jedilnici, kjer se nas natrpa nekaj deset, za zajtrk je prostovoljen prispevek, če kaj daš, daš, če ne pa tudi vredu. 

Seveda za enkrat smo še pravi Slovenci in smo normalno za zajtrk tudi nekaj plačali. Ob osmih,  kot je že 

ustaljena praksa na kolesa in že nas pot vodi do znanega vmestnega postanka: Cruz de Ferro (železni križ), kar 

se na koncu izkaže za sploh ni železen ampak leseni drog postavljen ob kupu kamenja in na vrhu droga res 

železni križec. V ta namen smo tudi vsak od doma prinesli svoj kamenček, saj takšna je tradicija, da ob obisku na 

ta kupček odvržeš kamenček želja, seveda pred prihodom se je pa bilo potrebno pošteno namučit, saj do tega 

kraja je imela ekipa cca 10 km samega vzpona in na cilju so si res zaslužili počitek. 

 



 

  

(fotografiranje z Slovensko zastavo na Cruz de Ferro) 

 

Za boljše počutje in veselje da je ekipi uspelo prekolesarit smo odstopili tudi eno slovensko zastavico ki smo jih 

imeli pritrjene na kolesih in spremnem vozilu in jo z vezicami pritrdili na sam steber, tako da bo, upam vsaj en 

čas razvidna slovenska prisotnost na tej romarski poti, saj Slovencev na celi poti na žalost nismo srečali.  



 

Po opravljenem kosilu in prijetnem počitku nas pot vodi proti današnji zaključni destinaciji, kjer nameravamo 

prenočiti mestecu Molinaseca. Sponček, dva..?! In že sledi spust celih 15 km v dolino.  

Spremno vozilo gre kot zmeraj naprej, da poizkusiva najt primerno prenočišče. Ob prihodu v dolino se nama 

prikaže eno lepših mestec, obsijano s popoldanskim soncem, brez komentarja, se ne da opisat. Komaj se 

ustaviva, da bi začela z iskanjem prenočišča, naju pokliče ekipa, da so na pol poti spusta v naselju Acebo naleteli 

na prijetno prenočišče, ki je tudi cenovno zelo ugodno.  

 

( delček lepote mesteca Molinasece) 

S Štefko se usedeva v kombi in hitro nazaj do ekipe in res preseneti naju nova lepa zgradba sredi hribovja z 

prekrasnim razgledom do kamor ti nese oko.  

 

( razgled z balkona našega prenočišča v Acebu) 



 

 

Ker je zgradba praktično na samem ,nimamo za zvečer nobene aktivnosti ogleda. Zato si večerjo naroćimo v 

restavraciji prenočišča, moram povedat, vredno plačanega denarja. Tudi tokrat imamo v sobah nadstropna 

ležišča in samo preoblečene jogije, tako da tudi to noč spimo v spalkah, so pa sobe manjše, po 6 nadstropnih 

postelj v eni, ker ni gužve dobimo dve sobi, tako da lahko spimo poljubno kjer nam odgovarja. 

06.09.Prebudimo se kar v hladno jutro, seveda saj smo dokaj visoko sredi hribovja, to pomeni malo šoka za 

ekipo ker že za dobro jutro sledi skoraj 10 km spusta brez možnosti, da se ekipa kaj na kolesih segreje. Prvi 

postanek v mestecu Molinaseca, da si malo ogledamo mestece in že nas razgibana pot vodi do znamenite etno 

vasi O Cebreiro. Lepa zadeva še lepši razgled na bližnjo in širšo okolico. Tu doživimo edino malo slabšo izkušnjo 

s Španci, saj nam lastnik restavracije ne pusti da bi si zunaj ob klopeh in mizah pripravili malico, ampak s Štefko 

se ne pustiva zmotit in cca 200 metrov naprej najdeva malo makadamsko parkirišče in ko naju ekipa dohiti 

imava zopet že vse na red (pasulj s konzerve in seveda zraven še narezana Španska panceta, ki jo kupimo 

sorazmerno poceni, nam je pa povzročila da so nam borbončice zopet zaigrale). Prvotno zamisel, da bi ta dan 

prespali v kraju Triacastela na neki idilični kmetiji, po pripovedovanju Albina, ki je kot sem že omenil to pot pred 

leti že prekolesaril, smo ovrgli, saj je ekipa bila dokaj hitra in je bilo še nekaj časa na voljo, zato smo se odločili 

da prenočimo v cca 30 - 40 km oddaljenem mestu Sarria.  Novo zgrajeno mestece prav nič podobno ostalim 

Španskim mestom s kulturno vsebino. 

 

( potrjevanje knjižic v O Cebreiru) 

Že pred samim prihodom, do centra mesta, opazim tablo za prenočišče, ki naju vodi v eno od ulic. Zgradba je 

nova večnadstropna, uspe se nama zmenit za prenočiše in hrambo koles čez noč, saj to je eden pomembnejših 

dejavnikov, ker si koles ne moreš privoščit  čez noč parkiranih pred zgradbo ( po vsej verjetnosti bi dobila noge).  

Ker je nedelja so vse trgovine zaprte, s kruhom pa smo bolj na tesnem, večerjat bomo poizkusili v mestu, torej 

le jutrišjnji zajtrk ostane problem.  



 

Ker imava z mojo sotrpinko še nekaj maneverskega prostora, dokler ekipa ne pride za nama, se odpraviva po 

mestu malo raziskovat. Skoraj vse zaprto, tudi restavracije, najdeva eno picerijo, ampak na žalost imajo v njej 

zaključeno družbo, torej izgleda danes vse bolj bogo. Edino kar nama uspe ugotovit in seveda nama povrne 

nasmešek na obraz, da v tem delu Španije imajo praktično v vsaki slaščičarni prostorček za prodajo kruha, torej 

jutri za zajtrk ne bomo lačni.  

Ob najini vrnitvi v hostel pride na cilj tudi kolesarska ekipa. Po krajšem počitku in namestitvi, se vsi skupaj 

odpravimo peš v center mesta. Ko smo skoraj že obupali, končno naletimo na še eno odprto picerijo. Torej pica 

za večerjo ( moram pa povedat da imajo Španci pice isto tako dobre kot mi v Sloveniji).   

 

 

 

 

 

 

 

( večerni sprehod po Sarrii) 

 

Sledi zaslužen počitek v sobah, ki sva si jih s Štefko priborila po dokaj solidnih cenah. Končno spet prespim z 

svojo ženo v svoji sobi na široki postelji. 

07.09. Opravimo skupen zajtrk na najinem ogromnem balkonu, še v temi in tišini, kolikor se pač pri 9 članski 

ekipi to da, saj je verjetno vsakemu jasno kako to gre, če vsak pove samo kakšno besedico. Roko na srce, 

razgrajali pa res nismo.  

Zaradi oblačnega jutra se odpravimo še takorekoč v mraku, saj ekipa mora imet prižgane luči na kolesih, vsaj 

zaradi varnost, če ne zaradi drugega.   

 

 

 



 

 

 

 

( jutranji start iz oblačne  Sarrie) 

Na poti se ustavimo v Portomarinu, mestecu s prelepim mestnim jedrom, znanem po tem, da so cerkev preselili 

iz spodnjega večkrat poplavljenega dela na višje ležeči, ob tem pa so si vsak kos kamna ostevilćili, tako da je 

cerkev premeščena identično, vsak kamen na svojem mestu. 

 



 

 

( cerkev v Portomarinu ki so jo identično prestavili z poplavnega območja ) 

 

Tu si privoščimo mali ogled tega mesta popijemo kavo iz termovke, še kakšna banana ali jabolko za več energije 

in že se odpravimo naprej. Lokacija za vmesni postanek, priročno kosilo in počitek je mesto Melide. Ker je v tem 

mestecu neverjetna gužva, polno prometa in ljudi nasploh, pa še s Štefko primerne lokacije ne najdeva, se 

odločiva da probava najt kaj primernega izven mesta in res že po nekaj sto metrih se nama prikaže primeren 

travnik, kjer bi pa se vseno lahko utaborili, takoj sva za to. Naključno se pripelje mimo lastnik travnika, na hitro 

se mu probam prikupit in mu ponudim pločevinko piva, z nasmehom jo odkloni, vendar nama, ko pobere staro 

pločevinko ob travniku skuša povedat da naj mu ne smetimo. Pokažem mu že pripravljeno vrečo za smeti, ki 

nas zvesto spremlja ob vsakem postanku v naravi, oziroma kraju, kjer ni bilo mogoče odložiti smeti v kontejner. 

Z nasmeškom na obrazu nama mahne potrdilni izraz in naju zapusti. Čez čas se nama pridruži ekipa, vidno 

utrujeni od naporne vožnje in nekoliko toplejšega dneva. Ko naju vidijo na travniku, kar od veselja popadajo po 

tleh. 



 

  

( prijeten počitek na travniku izven mesta Melide) 

 

Prijeten počitek v naravi. Seveda dan se spet preveša v sredino popoldneva in spet bo treba na pot. Kolesarje še 

čaka kar nekaj dokaj zahtevne poti, saj se teren nonstop vspenja in spušča. Ker je ekipa bila pridna in si je že 

včeraj prevozila nekaj dodatnih kilometrov, smo tudi za ta dan spremenili lokacijo nočitve, od predvidenega 

mesta Arzua, se odločimo da bomo tokrat probali prespat v O Pedrosu, oziroma nekje v njegovi bližini, če 

slučajno nebi v mestecu našli prostora, ker smo že v bližini Santiaga in je kar veliko povpraševanje pohodnikov 

po spanju, se pa kraj komaj lahko imenuje mesto, saj je približno velikosti našega Lenarta oziroma Benedikta. 

Tudi tokrat nam sreča ne obrne hrbta, saj opazim napis za nočitev in smer table v ulico, ki spodaj poteka 

vsporedno z glavno cesto. Z lastnico se uspeva dogovoriti, v prijetni novi vrstni zgradbi za ceno, ki je od začetka 

nesprejemljiva za nas, saj je več kot 25€ na osebo, po ugodnih pogajanjih, seveda brez orginalnega računa 

pristanemo na enotno ceno 17,5€ na osebo in hramba koles v kletni garaži, to je tudi najlepše opremljeno 

prenoćišče na vsej destinaciji, razen seveda 1 dan v hotelu v Pamploni, ki pa je bil tudi neprimerno dražji. Sobe 

tudi tokrat razkošno razdeljene od dva do tri osebe na prostor.  

Ob kratkem sprehodu, takoj v bližini prenočišča se ustavimo v prijetnem lokalćku, v katerem sva s Štefko bila že 

v popoldanskem času, ko sva čakala na ekipo in ob prijetnem ambijentu temperamentnih kelnarc terodlično 

pripravljeni večerji nam čas prehitro beži in že je tu čas počitka.   

 



 

 

( eno boljših in udobnejših prenočišč  smo imeli v tej zgradbi) 

 

08.09. Prijetno jutro, vsi v pričakovanju, saj nas do Santiaga (za nekatere, predvsem pohodnike tudi končni cilj 

potovanja) loči le še 20. km. Odpotujemo namensko bolj pozno, saj računamo, da v center Santjaga moramo 

priti do 12 ure, ko se začne vsakodnevnamaša za romarje. 

Prvi postanek imamo pred samim Santiagom, kjer že občutimo in vidimo vrvež in pridih mesta. Na odstavni 

potki si privoščimo tradicionalno kavo iz termovke, opravimo tudi namensko bolj pozen  zajtrk in krenemo proti 

centru mesta, kjer naj bi se dobili nekje ob pol dvanajstih. Spremlja nas velika gužva, tradicionalno kot v vseh 

velikih mestih, ampak za razliko so še tu kmetje šrajkali, tako da so dobesedno zabasali določene ceste. Končno 

udpeva s kombijem prit v center, parkirat itak ni mogoče nikjer, zato se odpeljeva v najbližjo mestno garažo. 

Vse lepo in prav, pojavi se nama problem, garaža je zelo nizka, mi pa imamo dvignen nosilec za kolesa in na 

njem moje kolo. Seveda sledi demontaža kolesa in potem meter, po meter mimo vseh ovir (table, opozorila 

itd...)ki so na poti, seveda isti postopek se je ponovil, ko sva zapuščala garažo po končanem ogledu mesta. 

 



 

. 

 

(še zadnji pozdrav pred prihodom v Santiago) 

 

Tehnologije današnjega časa (mobitel)nam omogoči, da se brez težav najdemo v centru mesta, zraven 

katedrale, kjer je tudi poseben prostor, seveda vrsta je dolga in je treba čakat v koloni, kjer dobimo na podlagi 

overjenih knjižic certifikat romarske poti. Sledi obvezno fotografiranje in že se znajdemo na ploščadi katedrale, 

kjer odpremo in spijemo šampanjec dobrodošlice in uspešnega kolesarjenja. 



 

 

( znamenita cerkev v Santiagu) 

 

 

Ob 12.00 se udeležimo vsi, verniki in neverniki maše namenjene romarjem in popotnikom. Sledi še kratki ogled 

centra, nekaj malih nakupov spominkov in še kaj za naše najdražje doma in že nas pot vodi iz mesta v smeri 

Atlantika, kjer namevravamo prenočit nekje ob obali. 



 

 

( skupno fotografiranje s certifikati v Santiagu) 

 

Od tu naprej pa se nam v trenutku vse obrne. Ni več tistega prijetnega vrveža, niti pridiha romarske poti, ni več 

tistih značilnih tabel ki označujejo razna prenočišča. Na enkrat se najdemo na obrobju turobnega Atlantika in 

seveda tu se nam začne tudi ena večjih težav tega dne. Ker je sezone na Atlantiku očitno s septembrom konec, 

naletimo tako rekoč na prazna naselja, poizkusimo na raznih krajih, kot v mestecih v hotelih, tako na samotnih 

krajih s prenočišči, vsepovsod enako, zagrenjeni, nepopustljivi receptorji, ali nočejo spustit precej zasoljenih cen 

za njihove ponudbe, imajo pa vse tako rekoč prazno. Očitno jim ni da bi nam samo za eno noč pripravljali sobe, 

ali imajo vse zaprto. 

 



 

  

(sivina Atlantika) 

 

S Štefko naju že malo skrbi, saj se precej oddaljujeva od današnjega začrtanega postanka za prenočitev, ne veva 

ali nama bo ekipa sposobna še slediti zaradi morebitne utrujenosti, se pa čas tud preveša že proti večeru. 

Že malo v paniki iščeva kar naprej in na srečo opazim ob cesti tablo z napisom Avtokamp Muros 17 km. 

Predlagam, da pa še greva vseeno preverit ta kamp, če bi imela kaj sreče. In glej, 2 km pred Murosom se nama 

pred očmi čisto ob obali prikaže zgradba z napisom Hostel v naselju Serres. Brez razmisleka zavijeva na 

parkirišče in že sva sredi pogajanja. Tu pa nastopi kot vedno težava, receptorka oz. lastnica, ki je tudi 

natakarica, starejša oseba, seveda ne razume niti besedice drugo kot Španski. Po dolgih pogajanjih se končno 

uspemo dogovorit. Pregledamo sobe, s Štefko razpakirava prtljago in že je na srečo ekipa tudi za nama. Uspelo 

jim je prikolesarit še pred mrakom. Ker smo oddaljeni od mesta, Hostel pa ima tudi restavracijo, res najlepši del 

zgradbe, in ponuja tudi večerjo se odločimo da ostanemo tu, kar se je potem izkazalo za dobro odločitev. V tem 

času je namreč prišel v službo šeficin sin, ki je bil v vlogi kuharja in postrežbe, izpolnil nam je vse naše želje 

izvrstno pripravljene hrane.   

 



 

 

( prihod v Serres tik pred mrakom) 

Ker je to bil praktično zadnji večer, ki ga bomo skupaj prespali na tej romarski poti, smo ga izkoristili kot 

družabno  - zaključno srečanje na katerem smo malo podoživeli čas skupnega preživljanja. In kar na enkrat je 

čas ko je potrebno na počitek, saj nas jutri čaka še zaključni del vožnje. 

09.09. Prebudimo se v turobno deževno jutro. Ker je tu kot sem že omenil poletne sezone konec, restavracijo 

odprejo komaj ob 10 uri, odprte imamo le sobe in hodnik skozi katerega si lahko odnesemo prtljago. Edina 

možnost da si pripravimo zajtrk je zunanja terasa ker pa ta ni pokrita nam odpade tudi ta opcija. Dogovorimo se 

da bomo zajtrkovali pač malo kasneje na kakšnem primernem kraju, ki ga bova midva v spremljevalnem vozilu 

poizkusila najt. 

Že po kakšnih 20 km, še vedno dežuje, primernega prostora še vedno nimava, na kar se vseeno odločiva in se 

ustaviva v nekem malem zaselku na avtobusni postaji, ki ima mali nadstrešek. Na hitro skuhava kavo, pripraviva 

hrano na mizico in že je ekipa za nama. 

 



 

 

( zajtrk na avtobusnem postajališču) 

Na srečo v tem trenutku neha tudi deževat, tako da si lahko v miru postrežemo z zajtrkom. Na hitro opravimo in 

že se napotimo do našega zadnjega zastavljenega cilja. Po določenem času po zamegljeni obalni cesti, se pred 

nama prikaže tabla z napisom Fisterra. Peljeva se skozi prijetno mestece in slediva kažipotu ki nama pokaže kod 

prideva na končni cilj. Na sami točki se trenutno nič ne dogaja, saj sva med prvimi današnjimi obiskovalci, pa še 

vreme ni nič posrečeno, oblačno in megleno, deževat je sicer prenehalo. Kot da bi vedela v naprej, zasedeva 

dve parkirišči in počasi začneva pripravljat kosilo za ekipo, ki jo še čaka kar nekaj kilometrov in seveda za konec 

dobra 2 km vzpona do cilja.   



 

 

(začetek priprave kosila na parkirišču našega cilja) 

 

Počasi se začne jasniti, midva pa se v celoti osredotočiva na kosilo, seveda radovednih pogledov mimoidočih 

obiskovalcev, ki jim ni jasno kaj počneva, je zmeraj več, saj se z razjasnitvijo vremena, pojavlja vedno več 

obiskovalcev. Takoj po 12 uri se že pojavijo prvi naši člani ekipe in le nekaj minut zatem so že zbrani vsi okrog 

kombija. 

 



 

 

( kamen označbe 0 km ki označuje pot Camino de Santiago v Fisterri) 

Po kratkem počitku in opravljenem kosilu se vsi skupaj odpravimo mimo tamkajšnjega svetilnika na skalnato 

pobočje, kjer se nam s približno 200 metrov nadmorske višine razprostira čudovit razgled na Atlantik ( res imaš 

občutek da si na koncu sveta, saj kamor ti oko sega vidiš samo neskončnost morja). 

 



 

  

( označba poti in v ozadju svetilnik) 

Na določenih prirejenih kuriščih tradicionalno skurimo simbolično odvečno robo in že se počasi vračamo do 

vozila, saj nas čaka vsaj dve uri zlaganja prtljage in nalagana koles.  

 

( prostor kjer se simbolično zakuri odvečna, nepotrebna prtljaga ki spremlja udeležence na poti) 

 



 

Ob 16.30 smo pripravljeni, še zadnji pogled skozi zadnje okno kombija in že se odpravimo proti domu, oz. naši 

zadnji destinaciji, ogled Mont Blanca.  

Pot nas vodi seveda, sedaj po španskih avtocestah ob krajih, kjer smo prejšnje dni pridno kolesarili. Z manjšimi 

vmesnimi postanki v zgodnjih jutranjih urah prečkamo Špansko- Francosko mejo. Naši trije šoferji se vsake 

toliko časa menjavajo za volanom, zmeraj pa je še eden buden sovoznik, saj so fantje tako rekoč s koles 

presedlali za volan pa smo previdni da ne bi kateri med vožnjo zaspal.  

10.09. Vozimo se enolično po francoskih avtocestah, le vsake toliko časa se zaustavimo na cestninskih postajah, 

ki pa so pogoste, kot gobe po dežju, in še precej drage. Pot nas vodi mimo Toluza in okrog poldne prispemo v 

Montpelier. Tam se ustavimo v Leclerk centru in si vsak po svoji izbiri privoščimo nekaj hrane, saj imamo malo 

daljši postanek. V popoldanskih urah po poti mimo Lyiona in ob Francosko-švicarski meji, Ženevo vidimo čisto 

od blizu, končno po 23 urah praktično brez počitka pridemo ob 17 uri v Šamoni, mestece pod Mont Blancom. 

  

( ledenik Mont Blanca, vrh se zaradi slabega vremena ne vidi) 

Seveda tudi tu nas spremlja deževno vreme. Ker je vreme slabo, zadnja gondola pa je na vrh odpeljala par 

minut pred našim prihodom, nam ne preostane drugo, kot poiskat prenočišče in se odpeljat na vrh naslednji 

dan. Z ogledom res lepega mesteca, izkoristimo tudi čas za iskanje prenočišča. Ampak brez uspeha, saj naletimo 

na zelo draga prenočišča ali pa nam ji samo za 1 dan ne oddajo. Zato sklenemo da nam edino ostane vrnitev 

nazaj v dolino od kod smo prišli, mogoče pa se kje ob cesti le najde kaj. Že sedimo praktično v kombiju, ko po 

naključju vzamem v roke skripto, kjer sem imel pripravljeno nekaj podatkov o Mont Blancu z okolico, saj sem 

dobil zadolžitev že pred samim odhodom da se malo pripravim in ob prihodu na Mont Blanc povem in razložim 

par koristnih informacij. 

 



 

 

( še ena skupna fotografija v Šamoniju) 

 

V skripti sem imel eno od zgodb naših slovenskih alpinistov v kateri opisujejo da je nočitev v Šamoniju draga, da 

pa je v njegovi bližini več koč imenovanih Gite, kjer se da prav poceni prenočit. Seveda se takoj odločimo da 

poizkusimo najt eno od teh koč, in glej ga po dobrih dveh kilometrih opazimo smerokaz z napisom Gite. Gite so 

koče istega ranga kot pri nas planinske koče, samo da so te dostopne ob cestah z avtomobili. Seveda ustavimo 

se pri prvi, povprašamo in z veseljem ugotovimo da imajo prosta ležišča za sprejemljivih 17€ (seveda še ena noč 

spanja v spalki). Nekaj malega povečerjamo, kar smo si pripravili sami, razpakiramo nekaj nujne prtljage in že je 

čas za počitek. 

 



 

 

( Gite – koča kjer smo prespali) 

 

11.09. Saj ni res pa je, ko se spet prebudimo v deževno jutro. Opravimo zajtrk v posebej prirejeni jedilnici s 

kuhinjo in na hitro pospravimo  vsak svoj del opreme in že smo na poti do vstopne postaje gondole. Prva vožnja 

bi naj bila ob 8 uri, ker pa je zelo slabo vreme, saj občasno dežuje oblaki pa kar tekmujejo kateri bo večji in bolj 

črn, nam sporočijo da se vse preloži vsaj za dobro uro in s pogovorom z dežurnim operaterjem na vrhu, nam po 

izkušnjah sodeč pove da danes s prevozi najverjetneje ne bo nič, tako da nam drugo ne preostane, da se 

vrnemo nazaj h kombiju in če že vsaj nismo videli vrha, se prepeljemo skozi nekje 12 km dolgi predor pod Mont 

Blancom, kjer nas na drugi strani pričaka že Italija. Torej čaka nas še nadaljnjih 9 ur vožnje mimo Torina in 

Milana do Fernetičev, kjer spet pridemo v naše domače okolje. Opravimo še poslednji postanek oz. večerjo na 

Trojanah in že nas pot vodi proti domu. Na koncu poti pri bratrancu Milanu v Vosku na hitro razpakiramo 

popijemo kozarček vina in že sva v poznih večernih urah z Brigito doma v domačih Strehovcih.  

Kot je naš najstarejši član ekipe Albert pred in tudi med samo potjo večkrat omenjal te znane besede da te 

Camino sprejme ali te ne sprejme. Mene tokrat v popolnosti ni sprejel, kolikor pa se poznam, se moja zgodba 

ne bo končala samo kar tako, in če se mi ponudi v bližnji prihodnosti spet priložnost in upam da se mi bo, bom 

vse to še enkrat z veseljem ponovil in upam da me takrat Camino v celoti sprejme. 

 



 

 

( znamenita školjka ki nas je spremljala po celotni naši poti) 

 

Spoštovani bralci, ki ste te moje vrstice prebirali, vedite da je to moja zgodba, ki sem jo jaz doživel in skušal 

opisati z mojimi videnji, seveda vsak on nas prisotnih pa bi vam verjetno predstavil zgodbo drugače z njegovimi 

videnji, zato se opravičujem že v naprej, vsej moji ekipi, če sem kaj izpustil, katerega nehote slabo ocenil oz. kaj 

narobe napisal. Še enkrat poudarjam, to so moja videnja na prelep doživet dopust, čeprav z dodatkom 

grenkega priokusa. 

 

Avtor zgodbe: 

Edi Vogrinec 

 

 

 


