
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

 Burgos - Hornillos del Camino 9.5.



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

Burgos /	El	hotel	Jacobeo	 178366	 856	 0	 	 7:03	 0

Rotonda	a	Villalbilla	 	 	 5.6	 5.6	 8:40
Tardajos	 843	 828	 5.2	 10.8	 9:45-9:55	 15800

Rabé	de	las	Calzadas	 213	 831	 1.6	 12.4	 10:30
Hornillos del Camino /alb.	Municipial	 63	 825 8.1	 20.5 12:15	 29400		 	
	 	 	

kuljettu		 282.6		 km
jäljellä		 481.8	 km

14. päivä: Burgos - Hornillos del Camino 9.5.su



Heräsin 5:50. Kävin pesulla ja 
sitten alakerrassa katsomas
sa löytyisikö sieltä aamupa
laa. Kaikki oli vielä pimeänä. 
Kävin ulkona. Siellä satoi. Re
septioniin ilmaantuikin mies 
joka keräsi pienen aamupa
lan ainekset kasaan sup
peasta valikoimastaan. Kello 
oli 7:03, kun seisoin hotellin 
ulkopuolella valmiina päivän 
taipalelle. Kävelin ensin ka
tedraalille. Sieltä löytyi kel
taisia nuolia niinkuin pitikin. 
Sade oli tauonnut eikä koko 
matkan aikana enää tullut 
vettä taivaalta. Tosin Hor
nilloksessa satoi iltapäivällä 
muutama kunnon ryöppy. 

Burgosin katedraali aamuhämärissä hiukan kello 7 jälkeen.
Oikealla haikaran valloittama riemukaari Arco de Fernán 
Gonzales, joka sijaitsi saman nimisen kadun varrella muuta
man minuutin kävelyn jälkeen. Alla lähestytään Villalbillan 
risteystä.



Puolentoista tunnin vaelluksen 
jälkeen saavuin Villalbillan kylän 
risteykseen. Kylä jäi vasemmalle 
ja näytti olevan sen verran kauka
na, että jatkoin matkaa. Paljon oli 
vaeltajia matkalla Tardajokseen. 
Kummallista vonkunaa alkoi kuu
lua kaukaa. Asia selvisi, kun tulin 
Rio Arlánzonin ylittävälle sillalle. 
Sama joki, joka kulkee myös Bur
gosin halki. Sillan molemmissa 
päissä oli poliisipartiot. Käynnissä 
oli paikallinen rallikilpailu. Kurai
sia maastureita porhalsi kovaa 
vauhtia yli sillan, jonka toisessa 
päässä oli tiukka 90 asteen kurvi 
oikealle. 

Yllä ollaan saavuttu Villalbillan ris
teykseen. Pian sen jälkeen ylitettiin Leó
niin vievä moottoritie A231. Alla kuva 
Rio Arlanzónin maisemista.



Ralliautot hurjastelivat Arlanzonin sillan yli ja sitten tiukasti oikeaan. Alla Tardajosin kylä häämöttää mutkan 
takana. Vähän ennen kylää henkilöautossa istuva mies jakoi kylän baarin mainoksia. Tilannehan on se, että en
simmäinen baari kerää aina useimmat asiakkaat. Tämä baari oli kylän toisella laidalla. Siellä olikin hyvää tilaa. 
Join kahvit, cocacolan sekä söin juustoboccadillon. 



Tardajosin kylän keskustaa. Oikealla kädellä baari, joka oli melkoisen täynnä 
vaeltajia. Kyselin kadulla parilta paikalliselta, missä mahtaisi olla mainok
sessa esiintyvä baari. Arvailin viittauksista ettei kovin kaukana. 



Astuessani ulos 
baarista. kuulin 
suomenkieltä. 
Kaksi hämeen
linnalaista 
vaeltajaa oli 
juuri ohitta
massa baaria. 
Toinen heistä 
oli jo eläkkeellä 
ja toinenkin 
jo lähellä. 
Kävelin hei
dän kanssaan 
seuraavaan 
puolentois
ta kilometrin 
päässä olevaan 
kylään Rabé 
de las Calza
dasiin. Toinen 
heistä valitteli 
nilkkaansa, jota 
kenkä hankasi. 
Se ei sinänsä 
ollut ihme, kun heidän päivätaipaleensa olivat 3540 km:n mittaisia. Toivottelin heille hyvää 
matkaa. En olisi pysynytkään heidän vauhdissaan.

Alla Rabé de las Calzadasin vanhoja rakennuksia.



Yllä Ermita de Nuestra Señora del Monasterio Rabé de las Calzadassa. Alla Mesetan ylätasankoa.



Matka Hornillokseen oli loivaa maata, Mesetan ylätasankoa. Se ei tarjonnut suojaa sateelta eikä auringolta. 
Kumpaakaan ei kylläkään ollut tänään tarjolla. Tuulta kyllä riitti aivan tarpeeksi.



Ennen puoli kahtatoista avautui eteen ylätasangon laakso, jonka keskellä näkyi Hornilloksen kylä. Aurinkokin 
pilkahti välillä näkyviin kylää lähestyttäessä. Parinkymmenen kilometrin taival oli melkein tehty.



Hiljaista kylätietä ja kylän ainoa kauppa, josta kävin ostamassa iltapalan 
ainekset. Alla kylää kuvattuna alberguen nurkalta.



Hornilloksen kirkko, joka oli aivan alberguen vieressä.



Hornilloksen albergueen saavuin noin klo 12.15. 
Sinne oli muodostunut pieni jono. Vastaanottaja 
tuntui olevan melko perusteellinen mies. Aikaa ku
lui, mutta eihän siinä kiire enää ollut mihinkään. 
Minun kohdallani hän sanoi, että olen jo toinen 
suomalainen tänään. Sain yläpunkan huoneessa 
2. Kävin suihkussa ja sitten kaupassa ostamassa 
ruokaa ja juomaa iltapalaksi. Katselin ja kiertelin 
alberguessa, löytäisinkö toisen suomalaisen. Sitten 
portaissa tuli sen näköinen mies vastaan, että roh
kaisin mieleni ja kysyin oletko Suomesta. Oikein 
meni. Hänkin oli nimeltään Matti, kotoisin Porista 
Kutsun häntä tässä Matti K:ksi. Kävelimme sitten 
yhdessä seuraavat kymmenen päivää. 
Matti K meni iltapalalle läheiseen baariin, minä 
söin ostamiani eväitä alakerran yhteistilassa. Siellä 
yksi korealaien piti yhteyttä kaveriinsa kannettavan 
ja kännykän avulla. Matti K oli tavannut baarissa 
kanadalaisnaisen, jolla oli tikkejä otsassa. Hän oli 
sotkeutunut kävelysauvoihin, kaatunut ja lyönyt 
päänsä. Pitää olla tarkkana, Kaikkea voi tapahtua.
Sovimme, että lähdemme aamulla yhtä matkaa 
jatkamaan matkaa kohti Castrojeritziä. 

Hornilloksen albergue.










