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3. päivä: Pamplona - Cizur Menor 28.4. ke

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

Pamplona (alb.	Paderborn)	 198491	 450	 0	 	 7:30-10.15	 0
Cizur Menor (alb.	Familia	Roncal)	 1820	 480	 5.1	 5.1	 12:00	 8800

kuljettu		 46.1		 km
jäljellä		 718.3	 km



Pamplonan Plaza del Castillo klo 7:50. Aamukoneet ovat lähteneet matkaan. 

Lähdin Paderbornin alberguesta noin klo 7:30. Rudi jäi odottelemaan lääkäriin pääsyä. Hän 
lupasi soittaa minulle. Päämääräni oli 5 kilometrin päässä sijaitseva Cizur Menor. Nousin ylös 
kaupunkiin. Kiertelin keskustaa. Kaupat aukenivat 9-10 paikkeilla. Kävin kirjakaupassa ja 
yritin ostaa prepaid liittymää, mutten löytänyt sopivaa kauppaa. Oli tulossa kuuma päivä. Kello 
kymmenen jälkeen suunnistin kohti Ciudadelan linnaketta. Sieltä pääsin reitille. Melko pian 
tuli eteen Navarran Yliopiston rakennuksia. Tien vieressä oli kyltti, jossa kehotettiin hakemaan 
leima passiin 100 metrin päästä. Kuljettuani noin 300 metriä menin yhteen rakennuksista 
ja kysyin, mistä niitä leimoja saa. Tästä näin sanoi virkailija löi kaksi leimaa passiini. Tie oli 
tasaista. Ihan loppumetreillä oli pienehkö jyrkkä nousu. Olin perillä noin klo 12. Jätin repun 
albergue Maribel Roncalin edustalle ja menin lähibaariin ja kävin kaupassa. Albergue aukeni 
12:45. Yöpymismaksu oli 8 €. Muutama espanjalainen tuli kanssani sisään. Alberguen emäntä 
pisti espanjalaiset samaan huoneeseen ja minut seuraavaan. Huoneita oli neljä, jokaisessa noin 
12 vuodepaikkaa. Illan mittaan taisi albergue tulla melko täyteen. Ainakin huone, jossa olin, 
kaikki vuoteet tulivat käyttöön. Voltarenin tuoksu täytti illalla huoneen, kun ihmiset rasvaili-
vat jalkojaan. Pyykit kuivuivat auringossa nopeasti. Menin illalla syömään lähibaariin Menu del 
peregrinon (8 €). Rudi soitti, kun olin syömässä. Hän ei ollut päässyt vielä lääkärin vastaanoto-
lle. Ainakaan sille, jolle halusi. Käynti jäisi seuraavaan aamuun. Sanoin käveleväni hitaasti ko-
hti Puente la Reinaa, jonne oli 19 km ja odottelevani häntä siellä. Hän lupasi soittaa, kun tietää 
enemmän. Alberguessa oli suuri nurmikkopiha, jossa oli tuoleja ja pöytiä. Siellä oli myös pieni 
lammikko, jossa uiskenteli iltapäivän hehkussa muutama kilpikonna. Iltakävelyn jälkeen olikin 
nukkumaanmenoaika. Kello taisi olla siinä yhdeksän maissa.



Härkäjuoksupatsas Pamplonan keskustassa.Jalkakäytävään oli 
maalattu  opastus-
merkkejä vaeltajille.



Vanha linnoitus Ciudadela, joka on peräisin 1700-luvulta. Napoleonin joukot valloittivat sen vuonna 1808.
Alakuvassa, vielä Pamplonan kaupungin alueelta, näkyvät kaukana noin 13 kilometrin päässä häämöttävät Alto 
del Perdonin tuulimyllyt. 



Navarran yliopisto rakennuksia. 
Sieltä (ei kylläkään kuvassa olevas-
ta) kävin hakemassa leiman (sellon) 
passiini. Päätien varressa kehotetti-
in hakemaan leima 100 m:n päästä. 
Todellisuudessa matkaa oli varmaan 
ainakin 300 m. Samoin oli Puenta 
de la Magdalena-sillan pielessä viit-
ta, jossa ilmoitettiin, että Albergue 
Padderborniin on matkaa 100 m. 
Ehkä sama 300 m toteutui sielläkin. 
Espanjan kielessä ilmeisesti “100 
m”:llä on muukin merkitys kuin 
tarkka pituusmitta.

Pamplonasta poistuttaessa on Na-
varran yliopiston jälkeen Rio Sa-
darin ylittävä vanha silta, Puente 
de Acella.



Cizur Menorin keskustaa. Viereinen kaupunki Cizur Mayor on suurempi keskus. Alla paikkakunnan kirkko.

Cizur Menor



Albergue Maribel Roncal  oli viihtyisä majapaikka. Ison nurmikkopihan lammikossa uiskenteli 
laiskahkosti muutama kilpikonna. Pihan puiden varjossa oli mukava istuskella iltapäivän polt-
tavaa aurinkoa paossa. Alakulmassa alberguen leima eli sello. Leimassa näkyy kylän kirkko 
oikealla ja alberguen rakennuksen kulma vasemmalla.


