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 Estella - Los Arcos 1.5.



6. päivä: Estella - Los Arcos 1.5. la

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

Estella	(alb.	Parroquial	San	Miguel)	 14238	 421	 0	 	 7:00	 0

Ayegui	 1667	 489	 2.1	 2.1	
Monasterio	de	Irache	 	 520	 1.2	 3.3	 8:00-8:10	 4600

Ázqueta	 63	 570	 3.8	 7.1	 9:30-9:40	 11200

Villamayor	de	Monjardin	 140	 682	 1.9	 9.0	 10:15-11:00	 13800

Los Arcos	(alb.	Isaac	Santiago)	 1277	 447	 12.3	 21.3	 14:20	 ?	

kuljettu		 108.9		 km
jäljellä		 655.5	 km



Aamulla heräsin kello 6. Ensin 
pikaiselle pesulle. Alberguen ruoka
pöydille oli kasattu aamupalatar
vikkeita kahvia, leipää, keksejä, 
marmeladia ym. Ulkona sataa ti
huutti. Laitoin sadehousut jalkaan 
ja muovisuojan repun päälle. Seit
semältä olin valmis lähtöön. Monet 
olivat jo lähteneet. Vanhan sillan yli 
ja sitten piti katsoa tarkkaan että 
osaisi kääntyä oikeasta kohdasta 
Irachen luostarin viinitilalle päin. 
Siellähän oli seinässä kaksi hanaa, 
joista toisesta sai vettä ja toisesta 
viiniä. Sadekin aina välillä taukosi. 
Pääsin oikealle tielle ja löysin Bo
degas Irachen. Mutta suuri petty
mys: hanasta ei tullut viiniä.Vesi
hana kyllä t  oimi. Seinässä 
olevassa plakaatissa kylläkin lu
vattiin, että viiniä saa kello 820. 
Mo net peregrinot kävivät kokeile
massa hanoja, mutta palasivat 
pettyneinä ja jatkoivat matkaansa. 
Kello oli juuri kahdeksan. Odottelin 
10 mi nuuttia, jos jotain olisi ta
pahtunut. Mutta, kun ei, niin läh
din jatkamaan matkaa. Pysähdyin 
haukkaamaan eväitäni Irachen 

Yllä aamuvarhaisella Estellan vanha silta ja alla kappale kaupungin muuria.



Monet vaeltajat pysähtyivät ja kävivät kokeilemassa hanoja. mutta viiniä ei sinä aamuna saatu vielä kello kah
deksalta. Vettä kyllä tuli toisesta hanasta ja se oli hyvää, mutta viini olisi sinä aamuna maistunut.



Pyhä Jaakob valvoo Bodegas Irachen hanojen yllä. 



Viinimuseokin olisi paikalla ollut, mutta tuskin sekään  
auki olisi ollut lauantaiaamuna kello 8. 
Fuente de vino eli viinilähde kyltti ohjaa oikeaan 
paikkaan. 



Seuraavaan kylään Ázquetaan oli noin tunnin matka. Taivas oli paksun pilviverhon peittämä 
ja sateenuhka pyöri päällä koko ajan. Mutta aika pitkään ilma säilyi poutaisena. Maisemat 
olivat vehreitä ja kauniita.



Juuri ennen Villamayor de Monjardin kylää alkoi sataa aikalailla. Onneksi sieltä löytyi baari, 
jossa oli vielä ulkokatos. Sen alla oli mukava pitää sadetta. Tilasin cafe con lechen, boccadillo 
con jamon sekä lohdutukseksi lasin punaviiniä, joka olikin hyvää ja lämmitti mukavasti sis
uskaluja. Vietin baarissa 45 minuuttia. Pahin sade alkoi olla ohitse. Kun lähtiessäni kävelin 
tasanteen pitkät portaat alas, niin vastaani tallusti sadepukuinen vaeltaja, joka kysyi: “Bar?”. 
Vastasin “Yes, up there”. “Thanks God!” hän huokaisi ja lähti kiipeämään portaita ylös.

Kuva on otettu baarin 
pöydästä. Edustalla 
oli laaja tasanne, josta 
johti oikealta portaat 
alas kylään. Yllä vaaku
na vastapäisen talon 
seinässä.

Villamayor de Monjardin



Lähetin Jouko J:lle tekstivies
tillä hyvän vapun toivotukset. 
Kuvittelin, että he ja H:mot 
olisivat Ullanlinnamäellä vap
pua juhlistamassa. Mutta 
Jouko olikin ollut symposiu
missa New Orleansissa ja nyt 
paluumatkalla. Toivotti antoi
saa vaellusta.

Välillä paistoi jopa aurinkokin, 
vaikka sitä ei näissä kuvissa 
näykkään. Pääosan aikaa oli 
puolipoutainen sää, joka sinän
sä oli sopiva kävele miseen. 
Reitillä oli paljon kävelijöitä. 
Melkein joka hetki oli useita 
näkyvissä.



Harjanteilla oli täälläkin tuulimyllyrivistöjä. Näkyvät hämärästi yläkuvan pilviverhoa vasten.



Lähestytään Los Arcosia. Kello on viisi vaille kaksi. Alla Los Arcosin kapea ja pitkä pääkatu Calle Mayor. Vihdoin 
avautui eteen komea Iglesia de Santa Maria. Alkujaan 1200luvulta. Tosin valmistunut vasta 1800luvulla.





Los Arcosin albergue Isaac Santiago maksoi 4 euroa eli oli halvimmasta päästä. Kävin majoit
tumisen jälkeen kaupassa. Ei ollutkaan helppo löytää lauantaiiltana avointa kauppaa. No 
yksi löytyi Calle Mayorin varrelta. Tein heti virheen, kun otin omenan käteeni. Myyjä ilmoitti 
espanjaksi, että hedelmiin ei saa koskea. Vieressä olikin lappu 4 kielellä. Seuraavaksi yri
tin ostaa vakioostostani “medio pan” eli puolikaan leipää. Tässä liikkeessä ei saanutkaan 
kuin koko leivän. Ainoa kauppa siinä suhteessa koko 
matkan aikana. Seuraavaksi yritin ostaa pätkän 
makkaraa kylmäkaa pin luona. Myyjä jäi odottelemaan, 
sanonko vielä jotain. Siten hän selitti jotain. Ymmärs
in, että hän halusi ottaa kaikki tarvittavat tavarat yh
dellä oven avauksella kaapista. Onneksi eräs muukin 
vaeltaja tuli kauppaan ja halusi puolikkaan leipää. 
Näin asiat ratkesivat parhain päin. Ostokseni, omenat 

leipä ja 
makkara 
mak
soivat 
3,92 €.



Santa Marian kirkon takatiloissa oli jokin ko
koontuminen, myyjäiset tms. Tulin paikalle kun 
tilaisuus oli lopuillaan. Orkesteri vielä jammaili 
La bamban säkeitä “Ay arriba ay arriba”.



Los Arcos

Los Arcosissa tapasin myös 
yhden suomalaispariskun
nan, kotoisin Lapualta. 
Heidän tarkoituksensa oli 
kävellä alku, sitten men
nä junalla mesetan yli ja 
kävellä taas loppuosuus 
Santiagoon. Aikaa kun oli 
rajoitetusti. Näin heidät 
vielä seuraavana päivänä. 
He kertoivat myös eräästä 
porilaismiehestä, jonka oli
vat tavanneet kirkossa. Ta
pasinkin hänet muutaman 
päivän päästä ja vaelsimme 
yhdessä pitkän tovin.


