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 Los Arcos - Logroño 2.5.



7. päivä: Los Arcos - Logroño 2.5. su

	 pop	‘09	 alt(m)	 km	 km	yht	 klo	 				askelmittari	

Los Arcos	(alb.	Isaac	Santiago)	 1277	 447	 0	 	 6:30	 0

Sansol	 106	 485	 6.8	 6.8	 8:20-8:30	 10630	 (harhaa	~1200)

Torres	del	Río	 154	 459	 0.8	 7.6	 8:45	 11700

Santuario	Nuestra	Señora	del	Poyo	 	 570	 2.2	 9.8	 9:35	 15700

Viana	 3812	 469	 8.7	 18.5	 11:45-12:15	 27100

Logroño	(hostal	La	Redonda)	 152.107	 384	 9.4	 27.9	 15:10	 41600	

kuljettu		 136.8		 km
jäljellä		 627.6	 km



Kun heräsin klo 6, alapetini 
englantilaisrouva oli jo läh-
tenyt. Hän olikin kysynyt 
edellisenä iltana, milloin aion 
nousta ylös aamulla. Vaikka 
Los Arcosin alberguen tilat 
eivät ahtaimmasta päästä ol-
letkaan, oli aamutoimet hel-
pompi  tehdä vuorotellen. Los 
Arcosin ilta oli ollut viileä, 
viilein tähän astisista. Oliko 
ilma kylmenemässä. Lähdin 
matkaan klo 6:30. Aamulla 
oli hyvä kävellä ennen aurin-
gon nousua. Taisi olla liiankin 
mukava, kun kävelin noin 
puoli kilometriä harhaan. En 
ollut huomannut peltotiellä 
ollutta 90 asteen käännöstä 

osoittavaa merkkiä. Aloin vain 
ih metellä, kun missään ei 
näkynyt enää keltaisia nuo-
lia. Kävelin seuraavaan tien-
risteykseen saakka, mutta 
nuolia näkynyt. Täyskäännös 
ja takaisin. Pian havaitsinkin 
pellon toisella puolella rep-
puselkäisiä vaeltajia. Vajaan 
seitsemän kilometrin päässä, 
Sansolissa, pysähdyin aa-
mupalalle. Kaivoin leivän ja 
makkarat esille. Vähän ajan 
päästä kuulin moikkauk-
sen, kun lapualaispariskunta 
käveli ohitseni. Vähän matkan 
päässä hekin jäivät ruoka-
tauolle. Lähtiessäni kävin vielä 

juttelemassa heidän kanssaan. En 
heitä enää sitten tavannutkaan. 
Seuraava kylä Torres de Rio sijait-
si vain vajaan kilometrin päässä. 

Yläkuvissa lähestytään Sansolin kylää. 
Maasto oli tasaista. Tie kulki peltojen 
lomassa. Oikealla ranskalaisryhmä oli 
taas tavoittanut minut ja meni meno-
jaan, kun jäin aamupalal le.

Sansol



Torres del Rio
Torres del Rion kylän kirkko Parroquial de San Andres näkyi kukkulan korkeim-
malla kohdalla. Lähikuva tornista alla oikealla. Kylässä oli myös toinen kirkko 
Iglesia del Santo Sepulcro (alla vas).  



Matkan varrella oli El Poyon pyhäkkö (alla), peräisin 1100 luvulta. Sisään ei päässyt. 

Pari kuvaa reitistä  Torresin ja El Poyon väliltä.

Torres del Ríon jälkeen alkoi nousuvoit-
toinen taival. Ensin nousu Santuario NS 
del Poyolle ja sen jälkeen vielä tiukka 
rutistus etapin korkeimmalle kohdalle 
n. 570 metriin. Päivä oli pilvipoutainen 
ei sadetta. Kävely tuntui sujuvan mu-
kavasti.



“Pöytävuoria” näkyi pohjoisessa.

Alla Vienan keskustan katu Calle de Primo  de Rivera. Oikealle jää Santa Marian kirkko, joka on peräisin 1200 
luvulta. Vasemmalla näkyy muutama pöytä baarin ulkopuolella. Tätä seuraavaan baariin poikkesin kahville ja 
boccadillolle. Yksi ulkopöytä oli vapaana, muitakin vaeltajia oli viettämässä lepohetkeä. 
Kirkon vieressä olevalla aukiolla arkaadien alla oli menossa jokinlaiset kukkamarkkinat. 



Viana



Cesar Borgian muistolaatta kirkon oven edessä. 
Hän oli aikanaan merkittävä sotilas, Valencian 
herttuan poika, mutta joutui paavin epäsuosioon. 
Lähti maanpakoon Espanjaan ja kuoli Vianan 
piirityksessä 30-vuotiaana.

Alla Santa Marian kirkkoa sisältä. 

Olin ajatellut yöpyväni Vianassa. Kun kel-
lo oli vasta kaksitoista, päätinkin jatkaa 
matkaa vielä Logroñoon, vaikka sinne oli 
vielä kymmenisen kilometria. Välillä vii-
toissa luki suurempiakin kilometrimääriä, 
mutta ne eivät sitten onneksi pitäneet 
paikkaansa. Loppumatkasta alkoi jalka-
pohjia särkeä ja oikea repun hihna painoi 
solisluuta ikävästi. En kai ollut pitänyt 
riittävästi taukoja ja kilometrejäkin ker-



Yllä vielä silmäys taakse 
Via nan kaupunkiin. 
Ennen Logroñoa ohitet-
tiin luonnonsuojelu-
alue ja lintujärvi. Vähän 
matkaa eteenpäin tultiin 
La Riojan ja Navarran 
maakuntien (comuni-
dad autónoma) rajalle. 
Oikealla maakuntien 
liput. Ylempänä Navarre 
ja alla La Rioja.

tyi tälle päivälle enemmän 
kuin ennen melkein 28. 
Kun Logroñon ensim-
mäinen puisto tuli eteen, 
istahdin heti penkille ja 
otin molemmat kengät 
pois jalasta. Hiukan aikaa 
levättyäni jatkoin matkaa 
ja tulin Puente de Piedran 
sillalle. Sen sillan pielessä 
oli peregrinojen infopiste. 
Päätin, että menenkin 
seuraavaksi yöksi hostal-
iin. Toimistostakin saikin 
pari osoitetta, joista val-
itsin toisen “La Redondan”, 
hinta 25 euroa.  



Yllä näkymä Puente de Piedran sillalta. Vasemmalla 
Iglesia Imperial Santa Maria de Palacio ja oikealla 
Catedral de Santa Maria de la Redonda. 
Alla Logronon simpukka tunnus, joka esiintyy myös 
vaeltajan passin leimassa. 
Logroñon katukiveykset oli vahvistettu yhteen hitsa-
tuilla teräslevyillä. 
Alla oikealla arkaadi, josta oli hostal La Redondan 
sisäänkäynti. 
Logroño on La Riojan maakunnan pääkaupunki, 
asuk kaita on yli 150 000. 



Iglesia de Santa Maria de Palacio Concatedral de Santa Maria de la Redonda



Vasemmalla Löytöretki ohjel-
masta tuttu Kuppa ravintola, 
jossa kävin illalla syömässä. 
Kuva otettu seuraavana aa-
muna. Yllä näytteeksi menu 
pe regrino eikä maksa kuin 9 
euroa.

Menin yöpaikkaani ja 
sain huoneen.Ker-
roksen oveen oli oma 
avain. Se ei sopinut. 
Menin valittamaan 
alakertaan. Siivojatyt-
tö tuli näyttämään, 
että kyllä se sopii, 
mutta minun käsissä-
ni ovi ei avautunut. 
Tyttö vakuutti, että 
kyllä se sopii ja lähti 
pois. Sain harjoitella 
pitkän aikaa. Avain-
ta piti nostaa ylös 
vasemmalle ja sa-
malla vetää ulospäin 
ja kääntää. Harjoit-
telin sen monta ker-
taa etten jäisi illalla 
käytävään. Menin 
ulos kävelemään ja 



Logroño

Puente de Piedran sillan pielessä olevan 
peregrinotoimiston leima.

löysin Löytöretki ohjelmasta 
tutun ravintola “Kupan”. 
Päätin mennä sinne illalla 
syömään. Kello19 aikaan 
ihmettelin, missä kirkos sa 
lienee messu tänä iltana. 
Isos sa Santa Maria de la 
Redondan kirkossa siihen 
aikaan se ei ainakaan ollut. 
Lähdin kävelemään toiselle 
kirkolle.  Kello oli jo lähes 
seitsemän, kun huomasin 
edelläni kiireisesti kävelen 
miehen. Hän menikin juuri 
siihen kirkkoon. Menin 
sissään hänen jäljessään, 
mutta kirkko oli tyhjä ja melko pimeä. Siiten näin valon 
häivähtävän kirkon takaosassa. Messu olikin siellä pienessä 
kappelissa. Ei yhtään pyhiinvaeltajan näköistä ollut paikal la, 
vain kymmenkunta paikal lista oli saapuvilla. Huomasin mi-
nuun luoduista silmäyksistä, että tuumailivat kukahan tuokin 

lienee. Ei mitään epäystävällistä. Lähdinkin sitten pois ennen ehtoollista. Ilma tuntui illalla 
melko viileältä. Menin Kuppaan syömään. Tosin en sitten syönytkään 9 euron menu peregri-
noa, vaan päätin vähän herkutella ja valitsin 15 euron hintaisen “Kuppa” menun. Ihan hyvä 
se olikin.
Illalla pesin kaikki pyykit. Kun hotellihuoneessa oli tuuletin, niin kuivattaminen kävi hel-
posti. Järjestin repun ja laitoin kaikki matkalla keräämäni esitteet ja kartat kirjekuoreen. 
Päätin lähettää ne kotosuomeen. Reppu oli muutenkin tarpeeksi painava. Katsoin kartasta 
postikonttorin ja toivoin, että se olisi auki heti aamusta.


