
 

Refuge Askizu  

In Askizu aan gekomen, een piepklein dorpje 

was er een mooie albergue municipal. Oef wat 

een verademing.We klopten aan bij de 

albergue, maar helaas ze was volledig volzet. 

Een groep jongeren hadden ze volledig 

afgehuurd.  We namen toch een rustpauze om 

even te bekomen van de zware inspanningen 

van de dag en overlegden welke 

mogelijkheden er waren. Mijn benen trilden 

onder mijn poep van de inspanning. Zo had ik 

me nog nooit gevoeld. We beslisten door te 

stappen tot Zumaia waar verschillende 

mogelijkheden waren.  

 

 

 

 

Refuge “ Villa Luz – Zumaia “ 

Onderweg zagen we een reclamebordje van een alberque precies wat we nodig hadden. 

“Villa la Luz” ligt ook nog op het te volgen pad, dus beter kan het niet. We kwamen er 

omstreeks 16u aan. Gelukkig was daar nog plaats. We werden door de gastvrouw 

hartelijk ontvangen en namen eerst een douche. Er was een gemeenschappelijke 

slaapzaal. Alle voorzieningen waren er om de pelgrims een aangenaam verblijf te 

geven. Mogelijkheid tot wassen en drogen van linnen, voetbadjes met voetzout, voet 

verzorgingshoekje met toebehoren om de pijnlijke voeten te prepareren voor de volgende 

dag,  een tuin met zitbanken om tot rust te komen en vooral een gezellige sfeer.  

We deden nog een paar boodschappen voor de volgende dag, het avondmaal hadden we 

gereserveerd in de albergue voor 8€ pp. Voor het logement betaalden we 10€. Omdat wij 

’s morgens vroeg wilden vertrekken namen we geen ontbijt in de albergue, maar de 

mogelijkheid lag voor de hand.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Refuge Deba  

 

In Deba gingen we naar de toeristische dienst waar we de sleutel van de refuge konden 

afhalen..Even verderop in de bovenstad ( 2
 

x liften )was een oude school die voor de 

pelgrims voorzien was. We betaalden hier 5€ per persoon. Deba is een van de kuststeden 

in het baskenland waar meest pelgrims gelogeerd worden op weg naar Santiago. ( 

ongeveer 12.000/jaar ) 

 

Refuge Markina-Xemein 

 

Refuge was ondergebracht in het klooster van de paters Karmelieten. Zeer verzorgde en 

nette  refuge. Jammer was  hier geen mogelijkheid om zelf iets van maaltijd klaar te 

maken. In het dorp was er mogelijkheid genoeg om voor een redelijke prijs ( 9€ )voor een 

maaltijd met voorgerecht of soep, hoofdgerecht, dessert en wijn.  We betaalden in de 

refuge “ vrije donatie”. 

 

 

Refuge Gernika. 

    

 

 

In Gernika aangekomen begaven we ons naar de Jeugdherberg, die jammer genoeg 

volzet was voor het ganse week-end. We probeerden in de stad een hotelkamer te vinden. 

Voor 45€ kamer en ontbijt inbegrepen hadden we een kamer in Hotel Boliñia,een rustig 

eenvoudig familie hotel die zeker voor pelgrims aan te raden is. Vele pelgrims die we 

onderweg ontmoet hadden, kwamen hier ook de nacht doorbrengen. De kamers waren 

uiterst verzorgd en netjes.  

 



 Refuge Lezama 

 
Een totaal nieuwe albergue gelegen buiten een woonwijk van het dorp met plaats voor 

18 personen. We werden door de hospitalero zeer hartelijk ontvangen. We namen eerst 

een douche en deden ons wasje. Na een uurtje begonnen de pelgrims goed toe te stromen 

zodat er in de albergue voor een noodoplossing moest gezocht worden. We hadden hier 

geluk bij de eersten te zijn.  

De albergue heeft een kleine keukenhoek met microgolf, wasmachine en droogkast. Het 

gebruik van de wasmachine en droogkast was betalend. Voor het logement betaalden 

we 5€ per persoon. In de bar in de buurt betaalden we voor een gevuld slaatje van het 

huis met 2 x2 glazen wijn, frietjes en brood  21,20€  

 

  

 

 

Albergue Lezama.  
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

De Hospitalero verzorgt de voetjes.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuge Bilbao 

 
De Refuge van Bilbao lag helemaal hoog boven de stad. We hadden een redelijk aantal 

trappen te beklimmen vooraleer we moe en futloos bij de refuge aankwamen. Nadat we 

een koude  douche genomen hadden, keerden we terug naar beneden op zoek naar een 

winkel om nog wat voorraad op te doen voor de volgende dag en een hapje voor het 

avond eten. Omdat het zo warm was probeerden we een slaatje klaar te maken, want 

veel keuken was er in de refuge ook niet.   

 

In de refuge was er zeker plaats voor ongeveer 40 bedden en er was ruimte genoeg op de 

slaapzaal. Er was een ruime eetzaal met kleine keukenhoek met microgolf en frigo. Ook 

hier betaalden we 5€ per persoon. Omdat we de volgende dag Bilbao wilden bezoeken 

hoopten we hier 2 nachten te kunnen verblijven, maar dat was niet mogelijk, alleen in 

geval van ziekte. Daarom werden we de volgende dag doorverwezen naar de 

benedenstad in Hotel Akkelare waar we de volgende nacht verbleven.  



Refuge Pobena  Muskiz  

De refuge was ondergebracht in een voormalig 

schooltje van Muskiz waar plaats was voor 22 

personen.  In een mum van tijd was  de refuge 

volgelopen en waren alle bedden volzet. Zelfs zo 

dat een aantal mensen ergens bij of in de kerk 

zijn gaan slapen op aanraden van de hospita. 

Hier waren geen winkels alleen een paar 

restaurantjes, waar we voor een klein prijs een 

lekkere dagschotel konden eten.  

  

 

 

Refuge Castro Uridales 

 
Een kleine nieuwere refuge gelegen net buiten de drukke badstad, achter de arena 

waar stierengevechten gehouden worden.  Er 

waren reeds een paar mensen aangekomen bij 

de refuge en net als hen wachtten wij tot de 

hospitalero om 15u de deur kwam open doen. 

Ook hier was er plaats voor een 20 tal personen, 

hoewel ook een aantal pelgrims hun tent  

buiten  in de tuin opsloegen en tevens van het 

sanitair en de douches van de refuge gebruik 

maakten. We betaalden hier ook 5€ per persoon. 

Er was een kleine keukenhoek, met kookplaten, 

microgolf en frigo.  

 

 

 

 
Refuge Liendo 

In tegenstelling tot onze verwachtingen 

kwamen we in een gloednieuwe 

gemeentelijke refuge terecht waar plaats was 

voor 10 personen, in plaats van het 

voormalige schooltje van 100 personen zoals 

in ons boek vermeld stond. De slaapruimte 

was op de eerste verdieping en was ingedeeld 

in 2 kamers, een van 4 en een van 6 

personen. Er waren reeds 4 Denen en 1 

Duitser  aangekomen, even later kwamen 

nog 3 Spanjaarden toe en daarmee was de 

refuge volzet. Later op de avond kwamen nog een paar jonge snaken toe die hun matras 

in de leefruimte openrolden.   

In de plaatselijke bar konden we onze stempel afhalen, maar een restaurant of een 

taverne had het dorp niet. Gelukkig was er een kruidenierswinkeltje waar we ons konden 

bevoorraden. Met een beetje inspiratie hadden we het weer klaargespeeld om een lekkere 

maaltijd te bereiden in de mooie keuken van de refuge.  We betaalden hier ook het 

tarief van 5€ per persoon.  

 



Refuge Guemes  

 

Een refuge die zeker niet te missen is voor alle pelgrims die de Noord route bewandelen. 

Omstreeks 17u klopten we aan bij Don Ernesto. We werden er zeer hartelijk ontvangen 

door een van zijn medewerkers in een respectabel en zeer aangenaam verblijf.  

Omstreeks 20u verzameling voor iedereen in de bibliotheek voor een uitleg over de 

werken van Don Ernesto en de route voor de volgende dag.  

Daarna ging iedereen aan tafel. Het eten werd klaargemaakt door vrijwilligers van het 

dorp. Het mag gezegd zijn, deze mensen kenden er iets van.  

We vertoefden hier in een aangename sfeer. Echt een plaats waar pelgrims samen 

komen.  

Na de maaltijd werden nog een paar gezellige deuntjes gespeeld en gezongen op de 

gitaar. Omstreeks 22u gingen we slapen.  

Wij sliepen in een kamer van 8, Bij Don Ernesto is er zeker plaats voor ongeveer 80 man. 

Het domein bestaat uit een aantal  kleine paviljoentjes.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 
 
Refuge Santander 
 

Wat ons betreft een refuge om rap te vergeten. Opeen gestapeld als haringen in een ton. 

Je mocht er niet aan denken wat er kon gebeuren moest er eens brand uitbreken. Een 

verdieping van een appartementsgebouw was gewoon volgestouwd met bedden het een 

tegen het andere zo’n 60 in totaal. 2 douches en een klein keukentje met microgolf. Voor 

ons nogmaals een bewijs dat je als pelgrim niet in de grote steden moet verblijven.  We 

betaalden hier ook 5€, maar ik was in elk geval tevreden dat ik de volgende ochtend 

terug wakker werd en mocht verder stappen. 



 

 

 
 
 
 
Refuge Camplengo 

 
Omdat er op dit traject weinig aanbod was van refuges verkozen we door te stappen tot 

Camplengo en gingen er naar een private auberge “ Arco Iris “. Met alle spanningen 

van de laatste km was deze auberge zeker niet de verkeerde keuze. Bij aankomst  kregen 

we direct een glas aangeboden om de overtollige spanningen van onderweg  door te 

spoelen. Het was trouwens zeer warm die dag en een oersaai parcour . Iris stelde ons al 

vlug op ons gemak en na een paar ogenblikken voelden we ons hier helemaal thuis.  

Omstreeks 19u30 werd de tafel werd gedekt voor 10 personen en even later serveerde “la 

mama” het menu: 

 

Menu de la mama: spagetti met chorizo 

                 Gemengde salade met varkensvlees 

                 Dessert , wijn en water.  

We bleven nog wat gezellig napraten met de 

Spanjaarden waarmee we al een paar dagen op 

stap waren en dan gingen we slapen.  

Pas de volgende ochtend ná het ontbijt 

betaalden we de onkosten voor het verblijf en de 

maaltijd. We betaalden 37,00€ all in. Kamer, 

ontbijt en maaltijden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Refuge Comillas 

 

Slechts  plaats voor 20 personen, meer was niet 

mogelijk. Bij aankomst waren al heelwat 

wachtenden vóór ons. Het zou erop of eronder 

zijn vandaag. Ik telde reeds meer dan 20 man.  

We bleven wachten en hoopten binnen te raken. 

De refuge opende slechts om 16u. Omdat het 

nog vroeg in de namiddag was, werden een 

aantal fietsers doorgestuurd en zo hadden wij 

nog als laatste een plaats in de albergue. De 

kamers waren onderverdeeld per 4 of 6 

slaapplaatsen. 

Er was hier een klein keukentje met microgolf en dat was het. We betaalden ook hier 5€. 

Het sanitair en de douches waren zeer verzorgd.  

 

 

San Vincente de la Barquera 

 

Na een steile klim op een aanzienlijk aantal trappen kwamen we bij de refuge,vlak 

ernaast was de kerk van Santa Maria de los Angeles. We hadden hier van de 

gelegenheid gebruik gemaakt al onze kleren eens in de machine te wassen en  voor 6€ 

wassen en drogen was de klus geklaard.  

Ook hier was de refuge weer overvol. De 

slaapzaal was goed ingedeeld. Er waren 

tussenschotten geplaatst zodat je de indruk had 

slechts met 4 of 6 samen te slapen.  

We hadden het hier weer goed getroffen. Een 

aangename hospitalero en een verzorgde  

refuge op een aantrekkelijk plaatsje het dorp.   

De vraagprijs voor de refuge was 5€/pp en de 

maaltijd was donativo.  

We zaten met een kleine 25 man aan tafel. Na 

de afwas hielp bijna iedereen om de tafel af te 

ruimen en de afwas te doen.  

’S Morgens kregen we een uitgebreid ontbijt met warme toasten en allerhande beleg, 

koffie, thee of chocomelk.  

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Refuge  Llanes-Poo 

 
Gelegen op een paar 100m van het strand. Een 

gewoon  particulier huis die als refuge wordt 

verhuurd. Met 4 op een kamer. Juist plaats 

genoeg om je bed in te duiken. In totaal was er 

plaats voor 12 personen. Netjes en proper maar 

toch eerder als negatief beoordeeld omdat we 

hier echt het gevoel hadden dat er alleen 

commercieel gewerkt werd. De hospitalero had 

weinig voeling voor de pelgrims.  

 

 

 

 

Refuge Ribadesella 

 

 

 

 

Gelegen aan het strand van Ribadesella. Tarief 

jeugdherbergen. Geen keuken of maaltijden. Proper en 

verzorgd sanitair. Slaapkamers 4 tot 6 personen per kamer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Refuge La Isla 

 

Plaats voor ongeveer 20 personen. Gelegen op een 

rustige plaats in de nabijheid van het dorp.  

Verzorgd sanitair, ingerichte keuken met 

kookmogelijkheden, wasmachine , ruime eetzaal, 

overdekte zitplaats buiten.  

Tarief: 5€ /pp per overnachting.   



Refuge Pola de Siero 

 

Gloednieuwe refuge in zeer rustgevend kader waar we heel hartelijk ontvangen door 

mensen van het genootschap.  

Super moderne keuken (die nog niet in gebruik was),ruime leefruimte, super nette 

douches en sanitair en verzorgde slaapzaal met stapelbedden. Daarbij hadden we ook 

nog een prachtige ommuurde tuin met zitbanken. Spijtig dat we hier geen dagje langer 

kunnen blijven. Een refuge die echt de moeite waard is.  Tarief 5€/pp  

 

Refuge Salas  

 

De refuge was ondergebracht in de beneden verdieping van een appartementenblok 

vlakbij het centrum van het dorp.  Er was plaats voor 16 personen. Verzorgd sanitair en 

douches. Kleine keukenhoek met microgolf. 

 

Refuge Pola de Allande  

 

Langs een steile trap kwamen we het voormalige schoolgebouw binnen die tot refuge 

omgebouwd was. Alle voorzieningen waren er: Nette slaapzaal, eetzaal en leefruimte, 

verzorgde douches en sanitair. De keuken was wel ingericht, enkel potten en pannen 

waren voorzien, servies ontbrak. Het tarief van 5€ blijft gehandhaafd.  

 

Refuge Berducedo 

 

Refuge ondergebracht in de benedenverdieping 

van een sociale  

woning waar plaats was voor 8 personen. 

Tarief: 5€/pp  

 

 

 

 

 



 Refuge Castro 

 

Verzorgde refuge waar plaats was voor 20 

personen. Een gezellige leefruimte met bar en 

maaltijd ’s avonds indien gewenst. S’ Morgens 

verzorgd ontbijt.  

Voorziening van wasmachine en drooglijnen.  

De kamers waren verdeeld per 4 personen. Nette 

douches en verzorgd sanitair.  

Heel vriendelijk onthaal. We betaalden 12,5€/pp 

logement.  

 

 

 

Refuge O-Padron 

       

       

  

Gelegen net buiten  A Fonsagrada. De refuge 

werd uitgebaat  door mensen van de civile 

bescherming. We betaalden hier 5€/pp per 

overnachting. De kamers waren onderverdeeld 

voor 4 tot 6 personen. In de refuge was een 

automaat aanwezig met kleine hongerstillers. 

Het loonde meer de moeite terug te keren naar 

de stad om inkopen te doen. Kleine keukenhoek.  

 

 

 

Refuge Cadavo Baleira 

 
Gloednieuwe, moderne refuge met zeker minstens 

20 slaapplaatsen. Moderne keuken, doch met 

weinig kook materiaal. Alleen hadden we hier 

veel last van vliegen.  

 

De was gebeurde onder het afdakje op de 

wassteen.  

 

Voor alle bedden was er een vlies overtrek voor de 

matras en het hoofdkussen voorzien.  

Op een paar honderd meter hiervandaan was er 

een restaurantje en een supermarkt.  

We betaalden hier ook 5€/pp 

 

 

 



 

  

Refuge Lugo 

 

 

 
Zeer ruime refuge met plaats voor een 30-tal 

pelgrims. Beneden was er een zitruimte, maar 

geen keuken. Nette douches en sanitair. 

Gelegen valkbij het historisch centrum van Lugo 

die zeker de moeite waard is om te bezoeken.  

We betaalden hier ook het tarief van 5€/p 

 

 

 

 

 

 

 

Refuge San Roman da Retorta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Klein, maar knusse refuge in een groene omgeving.  Enkel plaats voor 8 personen. 

Sanitair bevindt zich in annex gebouw en is zeer proper en verzorgd. Moderne keuken 

met kook mogelijkheden. Winkeltje met bar op 2km. Het standaard tarief van 5€ geldt 

ook hier.  

 

 

Tot slot; na Melide, Arzua en Arca is er geen probleem meer om een overnachting te 

vinden, daar je heel  kort bij Santiago bent. 

 

Dit waren onze ervaringen met de Refuge’s die we hebben aangedaan. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


