
AÑO SANTO 2010 - 39 päivää Santiagon tiellä - Matti Rasilainen

 Hornillos del Camino-Castrojeriz 10.5.



	 pop	‘10	 alt(m)	 km	 km	yht	 klo	 				askelmittari	

Hornillos del Camino /alb.	Municipial	 70	 825 0	 	 7:01	 0

San	Bol	 	 890	 5.7	 5.7	 8:15	 8000

Hontanas	 60	 870	 5.0	 10.7	 9:30-9:45	 14500

Convento	de	San	Antón	 	 810	 5.5	 16.2	 11:00	 21000

Castrojeritz /alb.	San	Esteban	 882	 820 4.2	 20.4 12:15	 26600		 	
	 	 	

kuljettu		 303.0		 km
jäljellä		 461.4	 km

15. päivä: Hornillos del Camino-Castrojeriz 10.5.ma



Herätys klo 6:00. Aamutoimet. Kävin 
alakerrassa katsomassa oliko Matti K. 
jo valmiina. Hän sanoi, että lähde sinä 
vain ja lupasi ottaa minut kiinni. Niin 
kävikin. San Bolin jälkeen jatkoimme 
matkaa yhdessä. Burgosista lähtien 
reitti kulki pitkin Mesetaa, ylätas
ankoa noin 800 metriä merenpinnasta. 
Maisema ei paljon vaihtelua tarjonnut. 
Puita ei ollut paljoa, mutta kumpui
levaa maastoa riitti. Välillä oli pieniä 
laaksoja, jotka olivat usein reheviä. San 
Bolissa oli alberguen, mutta ei mitään 
kylää. Alberguen sijaitsilähteen vie

San Bolin alber
guen aamuaurin
gossa. Sen pihalla 
sijaitsi tekstissä 
mainittu lähde. 

ressä. Sanotti
in, että vaelta
jan jalkavaivat 
paranevat, jos 
hän kastaa 
jalkansa läht
een veteen. En 
käynyt kokeile
massa. 



Mesetan ylätasankoa silmänkantamattomiin. Horisontissa häämöttää tuulimyllyjen rivistö. 

Hontanasin kylä sijaitsi ylätasangon laaksossa ja ilmestyi yllättäen näköpiiriin, kun oltiin jo aivan 
lähellä kylää. 



Yllä Matti K ja minä Hontanasin kylä taustana. Alakuvassa ollaan kylän keskus
tassa. Oikealla olevassa baarissa juotiin aamukahvit ja syötiin boccadillot con 



Päivä oli pilvipoutainen, aurinkokin näyttäytyi silloin tällöin.



Pyhän Antonin 
luostarikirkon 
holvikaaret ko
hosivat mahta
vana yläil
moihin. 
Tie kulki niiden 
alitse. Kaarten 
vasemmalla 
puolen oli 
sisäänkäynti 
kirkkoon. 
Rakentaminen 
aloitettiin 1146 
Alfonso VII:n 
aikana.



Vasemmalla tornien välissä kirkon 
sisäänkäynti. Luostarissa toimi myös 
sairaalana.



San Antonin jälkeen oli juomatauko. Pari muutakin vaeltajaa liittyi seuraamme. 

Castrojerizin linnake näkyi kauas ja tuli näköpiiriimme aika pian San Antonin jälkeen.



Vuorella näkyvä linnake on peräisin jo roomalaisten ajalta, ehkä vanhempikin. Linnake tuhoutui, kun maurit 
valloittivat paikan. Se rakennettiin uudestaan keskiajalla. Myöhemin se palveli Diaz de Mendoza perheen kotina.  



Posti ei kovin 
kauaa pidä ovi
aan auki.

Vasemmalla 
arkadi lähellä 
San Estebanin 
albergueta.  
Perällä  näkyy 
kauppa, jossa 
oli laaja va
likoima vaelta
jien tarvitsemaa 
tavaraa.



Collegiata de Nuestra Señora del Manzano kirkko Castrojerizin kylän ulkopuolella. Sen syntysanat oli lausuttu  
vuonna 1214. 



Yllä kuva albergue San Estebanin sisätiloista. Alla portaat, jotka johtivat ylhäällä näkyvään majapaikkaan. Por
taiden vasemmalla puolen näkyy kyltti “Completo” eli täynnä. Onneksi olimme ajoissa liikkeellä. Tosin kylässä 
oli toinenkin alberguen.





Muistomerkki 1000 vuotiselle pyhiinvaellus re
itille. Pystytetty v.    2001. 

San Juanin kirkon ikkuna.

Castrojerizin vaakuna ja alberguen sello.

Päivällä käytiin syömässä eräässä kylän ravintolassa. Matti K:n espanjan kielen taito oli suu
reksi avuksi ruokalajeja valittaessa. Mixed salad, sianlihaa ja ranskalaiset perunat ja suklaa 
moussee jälkiruuaksi. Sekä tiestysti pullo punaviiniä mieheen. Aterian hinta 10,80 €. 
Lo  puksi otin vielä toisenkin jälkiruuan “chocolate con churros”, kun Matti K sitä minulle 
houkuttelevasti kuvaili. Se olikin hyvää. Tämän ruuan tuntemuksella pääsin briljeeraamaan 
myöhemmin matkallani. Ruuan jälkeen uni maistui alberguen yläpetillä. Myöhemmin 
kävimme vielä iltaoluella alakadulla lähellä toista alberguen. 


