
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

Roncesvalles-Zubiri
26.4.



1. päivä: Roncesvalles-Zubiri 26.4. ma

	 pop	‘09	 h(m)	 km	 km	yht	 klo

Roncesvalles	(alb.	Itzandegia)	 30	 949	 0	 	 6:55
Burguete/Auritz	 293	 894	 3	 3.0	 7:45	-	8:00
Espinal/Aurizberri	 237	 871	 3.8	 6.8	 9:00	-	9:05
Alto	de	Mezkiritz	 	 923	 1.6	 8.4	 9:50
Gerendiain/Biskarreta	 95	 780	 3.1	 11.5	 11:15	-	11:45
Linzoain	 65	 715	 2.1	 13.6	 12:15
Alto	de	Erro	 	 801	 4.7	 18.3	 14:15	-	14:45
Zubiri	(alb.	Zaldigo)	 421	 528	 3.5	 21.8	 16:00

kuljettu		 21.8		 km
jäljellä		 742.6	 km



Yksi kilometri kävelty, 763 km jäljellä.

Roncesvalles klo 6:50 maanantaiaamuna. Pitkä taival alkaa.

Aamulla heräsin hiukan klo 6 jälkeen. Salis
sa kun alkoi olla sen verran tohinaa ja ääntä. 
Vaeltajat rullasivat makuu pussejaan ja pak
ka sivat reppujaan. Sitten pesulle alberguen 
alla oleviin tiloihin, pukeutumaan ja sullo
maan tavarat reppuun. Vartin vailla 7 olen 
al berguen ulkopuolella. Seurailen, mitä 
muut tekevät. Porukkaa lähtee pikku hiljaa 
matkaan. Toisethan ovat tulleet Ranskan puo
lelta edellisenä päivänä ja heille tämä on jo 
toi nen vaelluspäivä. Minulle ensimmäinen, 
pit kän taipaleen alku. Rudi tulee paikalle. Aa
muhämärissä lähdemme kävelemään asfalt
titietä. Reitti poikkeaa melko pian metsän läpi 
kulkevalle hiekkatielle. Lähestymme ensim
mäistä kylää Burguetea, kun yhtäkkiä kuulen 
takaani suomenkieltä. Nurmolaispariskunta 
oli lähtenyt edellisenä päivänä StJeanPied
Portista päämääränä Leon. Tapasin heidät 
vie lä myöhemmin uu destaan. Burgueten ky
län baarissa on jo koko joukko vaeltajia aa mu
kahvilla. Sinne mekin poikke simme. Espinal
issa, seuraavassa kylässä, käymme kaupassa 
ja ostamme vettä, leipää, juustoa ja paprikaa. 
Niitä nautim me seuraavan kylän Gerendi
ainin baarissa. Aikaa kuluu puoli tuntia. Lin
zoanin kylä on parin kilo metrin päässä. Siellä 
pidämme pienen tauon. Heitämme reput selästä 
ja hörppäämme vettä. Ensimmäi nen päivä on 
aloitettu varovaisesti. Näin tuntuu hyvältä.



Kolmen kilometrin päässä oli Burgueten kylä, jonka     Bar Frontonissa nautimme aamupalan.

Burguete



Matkalla Espinalin kylään. 



Espinalin 
kirkko. 

Espinalin kylä jää taakse.

Tien vieressä näkyi simpu
kan kuvalla varustettuja 
kivipaaseja. Olimme oikealla 
tiellä.



Santa Marian kivitaulu Alto de Mezkiritzin jälkeen.

Gerendiainin eli Biskarretan kylä on ohitettu.

Linzoainista alkaa nousu. Aurinko on 
jo aika korkealla ja alkaa lämmittää. 
Pitää heittää pusero reppuun. Jos
sain vaiheessa Rudi jää lepäämään 
ja sanoo jatka sinä vain. Sanon, että 
odottelen Errossa. Metsätaival tuntuu 
pitkältä. Se onkin miltei 5 kilometriä. 
Levähdän pari kertaa. Hiki virtaa. 
Saavun Alto de Erroon. Siellä saan 
piknikin lopettaneilta italialaisilta lisää 
vettä. Se mais tuu. He tarjoavat vielä 
keksejä. Rudi saapuu parinkymmenen 
minuu tin päästä. Jatkamme matkaa. 
Alkaa lasku alas Zubiriin. Polku on 
kivinen ja kallion särmät tulevat 
vinosti polun keskelle. Se on vaikea 
käveltävä. Joka askelta pitää varoa. 
Toista tuntia kestää laskeutuminen 
800 metristä noin 500:aan. Vihdoin 
olemme Zubirin vanhalla sillalla. Saa 
riittää tältä päivältä. Yhdeksän tun
nin päivä. Majoitumme yksityiseen 16 
paikan alberguehen. Se on melko ah
das tiloiltaan, mutta ok. Käymme vielä 
kaupassa ja söimme iltapalaksi leipää, 
juustoa ja juomaa.Aikaisin nukku
maan.



Yllä Rudi taivaltamassa kohti Lintzoainin kylää. Alla saman kylän keskustaa.



Linzoainin kylän raittia. Alla tienhaara matkalta Alto de Erroon. Oikealla karvamatojen muodostama ketju puun 
rungolla



Maisema matkalla metsän läpi Alto de Errolle. Alla Rudi saapumassa metsätaipaleelta.



Rio Argan ylittävä silta, Puente de la Rabia, Zubirissa. Siltaa on alettu rakentaa jo 11. vuosisadalla.  
Alla yöpymispaikkamme albergue Zaldiko (10 €).

Zaldikon leima


