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Puente de la Reina-
 Estella 30.4.



5. päivä: Puente la Reina - Estella 30.4. pe

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

Puente la Reina	(alb.	Santiago	Apostol)	 2841	 344	 0	 	 7:05	 0

Mañeru	 389	 450	 4.9	 4.9	 8:20	 7000

Cirauqui	 475	 493	 2.6	 7.5	 9:00-9:15	 10400

Lorca	 133	 460	 5.5	 13.0	 11:10-11:15	 18500

Villatuerta	 1064	 425	 4.7	 17.7	 12:45-13:00	 24800

Estella	(alb.	Parroquial	San	Miguel)	 14238	 421	 4.1	 21.8	 14:20	 31800

kuljettu		 87.6		 km
jäljellä		 676.8	 km



Aamu alkoi pilvipoutaisena. Edellisenä iltana oli ropsahtanut aika moinen sadekuuro, kun 
olin kävelemässä kaupungilla. Nyt ei onneksi satanut. Ohessa maisemakuvia alkukilomet
reiltä. Tie oli kävelyyn sopivaa hyvää hiekkatietä.



Ensimmäinen kylä Mañeru oli 5 kilometrin päässä. Asukkaita on Na
varran virallisen tilaston mukaan 389 (1.1.2009). Sää muuttui pikku 
hiljaa aurinkoiseksi. Lämpöä riitti. Sadetta oli luvattu, mutta onneksi 
tieteilijät olivat väärässä. Mañerussa ohitseni porhaltaa ranskalaisryh
mä kevein kantamuksin ja ei ainakaan alle 60 vuotiaita.

Maneru



Camino oli alkanut 
kaiken kaikkiaan koh
tuullisen hyvin. Miet
teissäni olin tyytyväinen, 
että pahimmat pelkoni 
jalkojeni kestämät
tömyydestä eivät olleet 
aina kaan vielä toteu
tuneet. Eikä luonnon
väärä selkäran kanikaan 
ollut vielä oireillut 12 
kg:n reppuni painosta. 
Olin pikku hiljaa totut
tautumassa ajatuk
seen, että voisin vaikka 
selvitäkin ehjin nahoin 
Santiagoon asti. Mikään 
ei ollut tietenkään var
maan. Matkaa oli edessä 
melkoinen määrä etap
peja. Se piti mielen 
nöyränä. Päivä kerrallaan.

Kehoni ei ole vielä aamu palaa kaivannut. Aurinko alkaa jo sen verran lämmittää, että toivoi
sin Manerusta kahden puolen kilo metrin päässä oleva Cirauquin kylä tulevan näköpiiriin. 
Kauaa siihen ei kulukaan. Kor kealla mäellä oleva kylä näkyy kauas. Kestää kuitenkin vielä 
noin puoli tuntia, ennen kuin hikisenä työnnän kolikoita kylän baarin juomaautomaattiin. 
Saan CocaColani ja istahdan ovensuussa vapaana olevalle tuolille. Juoma tuntuu ihanalta 
sen values sa kurkusta alas. Ansaittu juoma. Ostan vielä jotain purtavaa. Vartin tauko tekee 
hyvää. Sitten voi uu distunein voimin jatkaa taivalta. 

Cirauquin kylä näkyy kauas.



Cirauquin kapeita katuja. Alla baari. Vihreä 
reppuni näkyy vasemmalla tuolin vieressä. 
Tarjoilija tuli virittämään punaisen päivän
varjon ylleni suojaksi kuumalta auringon 
pais teelta. Kiitollisin mielin jatkoin matkaa 
oikealla ole vasta portista eteenpäin.

Cirauqui



Pian Cirauquin jälkeen ylitetään PamplonastaLogronoon vievä valtatie A12.

Pari siltaa matkalla Cirauquista Lorcaan. 
Olemme baskialueella. Sillan tukipilariin maalattu 
iskulause baskien kielellä jäi ymmärtämättä.



Ranskalaisryhmä pitää taukoa Lorcan kylään tultaessa. Saavutin heidät useasti päivän aikana. Alla Lorcaa.



Lorcasta Villatuertaan on 4.7 km. Kylä sijaitsi laakson pohjalla ja näkyi jo pian Lorcasta lähdettyä. Keskustas
sa on vanha 2aukkoinen silta, joka ylittää Rio Iranzun.  



Villatuerta

Yllä Villatuertan 1300luvulta peräisin oleva La 
Asunción kirkko. Sen edessä on Irachen monas
terion apotti San Veremundon patsas. Pyhimys 
ehkä hänkin. Syntynyt n. 1020. 



Saavutaan Estellaan (tai baskin kielellä Lizarraan). Kuvassa patorakennelma Rio Ergassa, joka kulkee Estel
lan halki. Lähemmäs kaupunkia tultaessa oli San Sepulcron kirkko (alla). Ylhäällä näkyy Santa Maria Jus del 
Castillon kirkon pääty. Tästä oikealle oli opastaulu, jonka perusteella yritin suunnistaa Albergue municipaliin. 
Se kylläkin epäonnistui ja päädyinkin lopulta Parroquail San Miguelin alberguehen. Se oli San Miguelin kirkon 
vieressä. Kävin messussa illalla klo 19. Kirkkoon piti juosta, kun taivaalta tuli vettä kuin saavista  kaataen.



Yllä Estella vanha silta Puente de la Carcél. Oikealla Parroquia de San Miguelin kirkko joen puolelta. Alla taloja 
Plaza San Francisco de Asis aukiolla. Vastapäätä taloja sijaitsi baari, jonka punaisien pöydän ääressä 
mai s     tui olut hikisen päivän jälkeen. Vaelluksen lopputaival oli tuntunut pitkältä. Aurinko oli helottanut 
taivaalta, kenkä oli alkanut puristaa, repun remmi alkanut painaa olkapäitä. Mutta loppujen lopuksi kaikki 
sujui kohtuullisesti. Aikaa tosin meni vajaan 22 km:n taivallukseen seitsemän tuntia. Vauhti ei ollut päätä 
huimannut, mutta ei ollut tarkoituskaan.



Yllä kaupungin keskusaukiolla Plaza de los 
Fuerosilla sijaitseva San Juan Bautistan 
kirkko. Vasemmalla albergue Parroquial San 
Miguelin edustaa. Alla San Miguelin kirkon 
kirkon sisäkuvia.

Parroquial
isen sello



Estella

Pääosa alberguen asukkaista oli saksalaisia. Illalla nautittiin yhteinen illal linen. Porukkaa 
riitti pari pöydällistä, ehkä viisitoista henkeä. Alberguen maksu oli vapaaehtoinen. Donativo. 
Laitoin aamulla lippaaseen 10 euroa. 
Pyykit eivät oikein kuivuneet ulkosalla, kun sadekuurot vaikeuttivat asiaa. Ei voinut kun 
yrittää kuivat taa sisällä. Aamulla sitten vielä hiukan kos teat, mutta puhtaat, vaatteet päälle 
ja loput reppuun.


