
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

Zubiri-Pamplona
27.4.



2. päivä: Zubiri - Pamplona 27.4. ti

	 pop	‘09	 h(m)	 km	 km	yht	 klo	 askelmitt.	

Zubiri (alb.Zaldiko)	 421	 528	 0	 	 7:30
Magnesitas	de	Navarra	 	 	 1.0	 1.0	 7:55
Ilarratz	 22	 560	 1.6	 2.6	 8:20	-	8:25
Ezkirotz/hevoset	 18	 520	 1.0	 3.6	 8.50	-	9:00	 0	
Larrasoana 136	 500	 1.7	 5.3	 9:25
Akerrata	 9	 540	 0.9	 6.2	 9:50	-	10:05
Zuriain	 33	 460	 3.1	 9.3	 11:05	-	11:15
Irotz	 31	 470	 2.2	 11.5	 12:05	-	12:10
Puente	de	Iturgaiz		 	 460	 0.3	 11.8	 12:20
Zabaldika/levähdyspaikka	 27	 460	 1.4	 13.2	 12:55	-	13:15
Arre / Villava 10642	 430	 2.7	 15.9	 14:25	-	16:05
Pamplona (alb.Paderborn)	 198491	 450	 4.1	 20.0	 17:05	 23800

kuljettu		 41.8		 km
jäljellä		 722.6	 km



Yllä Puente de Rabia puoli kahdeksan aikaan aamulla. 

Kännykkäni hälytys klo 6 ei kuu
lunut heti korvatulppieni läpi. Joku 
tuli tönäisemään. Sain hälytysäänen 
pois ja nousin ylös. Ahtaissa tiloissa 
oli toimittava vuorotellen. Söimme 
Rudin kanssa aamupalaa alberguen 
pöydän ääressä, vettä, leipää ja 
juustoa. Kello 7:30 olimme valmiina 
kulkemaan taas Zubirin vanhan sil
lan yli ja jatkamaan matkaa kohti 
Pamp lonaa. Puolen tunnin päästä 
ohitim me Navarran magnesiumte
htaat. Ensimmäinen levähdys paikka 
oli Ilarrat zissa. Vähän matkaa sen 
jälkeen eräs brasialainen vaeltaja 
kyseli olenko Suomesta. Lakissani 
nimittäin luki Suomen Latu. Hän oli 
käynyt juuri mm. Helsingissä ja Por
voossa. Hänellä komea (ja painava) 
järjestelmäka mera kaulassaan. Hän 
kertoi, että hänen polvensa ei ole 
oikein kunnossa ja hänen on kuljet
tava “very very slowly”.
Toivotin hänelle hyvää matkaa. En 
häntä enää matkalla tavannut. Ezki
rotzin jälkeen hevoslaitumen vieressä 
otimme eväspussit esiin ja pidimme ruokatauon. Laitumella kaksi komeaa valkoista hevosta seuraili toimiamme. 
Ohitimme Larrasoanan menemättä sillan yli itse kylään. Vesitauot pidettiin Akerratassa ja Zuriainissa. Aurinko 
paistoi lämpimästi. Tie oli jossain kohdin jopa kivillä päällystettyä betonitietä. Varmaan EU:n rahoilla kunnostet
tua. Irotzissa pidettiin tauko San Pedron kirkon vieressä. Ylitimme vanhan Iturgaitzin sillan. Saavuimme Zabal
dikan kylän jälkeiselle moottoritien levähdys paikalle. Siellä yksi perhe olikin grillaamassa ja viettämässä piknikiä. 
Heitämme reput puun viereen ja kaivamme eväät esille. Syötyämme käymme vielä täyttämässä vesipullot hanasta 
hyvin klooratulla vedellä. Lähdemme nousemaan jyrkkää rinnettä ylös kohti Arrea.

Kilometrin päässä olivat Magnesitas de Navarran tehtaat.



Levähdyshetki Ilarratzissa. Alla valkoinen hevospari seuraili toimiamme Eskirotzin laitumella.



Ohitimme Larrasoanan kylän.



Seuraava taukopaikka oli Akerratassa



Akerratan jälkeen löytyi jopa kivettyä betonitietä. Rio Arga virtasi oikealla puolella.



Yllä aurinkokello Zuriainin kylässä. Alla saavutaan 31 asukkaan Irotzin kylään.  Oikealla San Pedrolle omistettu 
kirkko.



Tauolla Irotzissa. 



Kymmenen minuutin matkan päässä Irotzista oli Iturgaitzin vanha silta. Alla matkamaisemaa.



Zabaldican kylä näkyy yläkuvan horsontissa. Teiden väliseen kolmioon jäi moottoritien 
levähdyspaikka. Alakuvassa reitti kulkee valtatien vierellä ylös mäen päälle, josta alkaa 
laskeutuminen kohti Arrea.

Pian nousun jälkeen 
Rudin kantapää alkaa 
aristaa. Hän vaihtaa 
pohjalliset, mutta se ei 
tunnu auttanut. Le
päämme hiukan aikaa. 
Hän sanoo, että mene 
sinä vain. Sanon odot
tavani häntä Arressa. 
Varmaan kantapää 
on vaivannut häntä jo 
aiemmin, mutta hän 
ei ole siitä kertonut. 
Valtatien jälkeen on 
kova nousu ylös. Sen 
jälkeen laskeutuminen 
Ulzama joen laaksoon 
ja Arreen.  Joen yli 
menee vanha 6auk
koinen silta. Odottelen 
sillan jälkeen noin 
vartin verran. Kävelen 
sitten eteenpäin Ar
ren pääkatua. Sieltä 
löytyy baari, jossa 
peregrinoja on tauolla. 
Istun pöytään. Käyn 
hakemassa baarista 
syötävää ja cocacolaa.
Kestää vielä puolisen 
tuntia ennenkuin Rudi 
tulee. Hänen kan
tapäänsä on ilmeis
esti aikamoisen kipeä. 
Baarin vieressä on juuri tänään avattu uusi albergue. Sanon, että minulle sopii hyvin, että yövymme täällä. Rudi 
haluaa kuitenkin jatkaa Pamplonaan. Hän sanoo tulevansa omaa vauhtiaan. Lähden samassa pöydässä istuneen 



 Rio Ulzaman ylittävä vanha silta Trinidad de Arren kohdalla. Sillan toisessa päässä näkyy alberguen rakennus. 
Kylässä oli toinenkin albergue, juuri vierailumme päivänä avattu. Mutta me jatkoimme kohti Pamplonaan.



Kello 17 saavuimme Pamplonaan. Jäimme yöksi kaupungin itäpuolelle Magdalenan sillan pielessä olevaan sak
salaiseen albergue Paderborniin (yläkuvassa). Alakuvan Magdalenan silta on peräisin 12. vuosisadalta.

Pamplona	
(baskin	kielelllä	Iruñea)	

saksalaisen tytön kanssa kulkemaan läpi Pamplonan esi  kaupunkien. Saavumme Puente de la Magdalenan sil
lalle. Sen läheisyydessä on saksalainen albergue Paderborn. Me nemme sisään. Isäntä huomaa credentialista, että 
olen Suomesta. Hän sanoo: “Two years ago a Finnish filmgroup was here. I was a big star in that film. I have been 
waiting a phone call from Hollywood, but not yet come.” Hän viittasi Yle Teeman “Löytöretki” ohjelmaan. Maksu on 
5 € ja aamiainen 2 €. Saan vuoteen ja käyn suihkussa. Rudi saapuu. Hän sanoo menevänsä seuraavana aamuna 
lääkärille. Sovimme, että minä kuljen vain Cizur Menoriin, joka on noin 5 kilometriä Pamplonasta ja odottelen 
siellä. Illalla nousemme mäen ylös Pamplonaan ja käymme oluella.

Paderbornin	leima


