
A saída do albergue de Sergude 
engana. No bo sentido, claro, pero o 
peregrino pode pensar que o espera 
unha etapa chan ou descendente, xa 
que os primeiros dez minutos son de 
baixada. Despois aparece o primeiro 
sube e baixa, non moi longo, moi 
bonito, que remata en Aquelabanda, 
e a partir de aí todo é ir cara a arriba. 
De maneira que se trata dunha etapa 
non incómoda, nin sequera esixente, 
pero que desde logo se vai notar 
nas pernas. En total suma 12,047 
quilómetros.

A capela de San Roque das Travesas, 
cunha contorna que foi escenario dunha 
revolta popular. Hoxe esa contorna alberga 
un espazo de ocio e de descanso para o 
peregrino, con mesas e asentos. O templo é 
moi sinxelo, dunha soa nave e foi construído 
por subscrición popular en 1866.

O hórreo que se atopa en Cañás, a 51,378 km 
de Santiago, xusto á beira do Camiño Inglés. 
Non é unha obra voluminosa, senón un 
excelente exemplar dun dos tipos de hórreos 
tradicionais que existen en Galicia.

AXENDA

Protección Civil: 112

Urxencias Sanitarias: 061

Garda Civil: 065

Información do tempo:
www.meteogalicia.gal

Casa do Concello de Carral
Campo da Feira, s/n. 15175
www.carral.es
Tel.: 981 670 002

Casa do Concello de Mesía
Xanceda, s/n. 15685
concellodemesia.gal
Tel.: 981 687 001

De 
Sergude a 
Bruma

Bruma. Albergue construído sobre unha 
edificación tradicional. Distínguese claramente 
esta última do engadido moderno. Ofrece 
22 prazas en tres dormitorios. Ten cociña, 
microondas, neveira e resgardo para bicicletas. 
Hai tamén un albergue privado, e igualmente 
é posible aloxarse no próximo Mesón do Vento 
(existe servizo de recollida).

O ALBERGUE. Todos os aloxamentos, na web www.caminoingles.gal

Non podes perder
ETAPA 2

A CORUÑA-SANTIAGO

Web:
www.caminoingles.gal
Grupo de Facebook:
Camino Inglés Oficial
Fan Page de Facebook:
Camino Inglés
Instagram:
@caminoinglesoficial

DISTANCIA
12,047 Km

DIFICULTADE
MEDIA

TEMPO
4:00 h



 Un quilómetro escaso de asfalto é o que 
ten que pisar o peregrino ao comezo, pero a 
característica desta etapa vai ser a contraria: 
moita terra. E despois da primeira subida 
entre árbores de especies moi diversas cruza 
unha estrada certamente ancha á altura de 
Bailía, topónimo que está relacionado cos 
templarios de Cambre -municipio percorrido 
na xornada anterior-, que protexían e 
orientaban ao peregrino.

 E tras da correspondente baixada o 
peregrino vai atoparse en Aquelabanda, 
unha aldea que ten dous elementos que 
piden unha parada e unha foto. Un é a 
pequena capela con escudo heráldico posta 
baixo a advocación de San Xoán, e o segundo 
é unha casa nobre chamada Pazo de Barral, 
da primeira metade do século XVI, onde 
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Tramo de Camiño ao seu paso por Aquelabanda

unha inscrición recorda que nela fixo noite Felipe 
II en 1554 cando se dirixía á Coruña para embarcar 
destino Inglaterra. Neste edificio resaltan os dous 
escudos da fachada.

 Agarda unha longa subida, moi longa, pola Cruz 
de Beira, con pequenos descansos e pendente 
moderada. Son 3.300 metros de ascenso, cun 
curto tramo plano aos 2.700. O Camiño adquira 
unha anchura que permite andar en grupo. 
Ao principio é puro bosque no que manda o 
eucalipto, pero despois este acaba e xa non 
aparece unha soa árbore. Hai granxas a un lado.

 A penúltima parada lévase a cabo nas 
Travesas¸ pequeno lugar onde se xunta o ramal 
que procede da Coruña co que comeza en Ferrol 
e que dista 43,402 km da praza do Obradoiro. 
Na parte dereita da estrada -que hai que seguir 

durante 1.600 metros-, e xusto despois dunha 
estación eléctrica, unhas murallas indican que aí 
ten o mundo dos castros un bo exemplar, aínda 
non escavado. 

 O final da etapa é Bruma (a 41,119 km de 
Santiago), unha aldea moi pequena que tan 
só ofrece ao peregrino un establecemento 
hostaleiro, e onde destacan tamén tanto o 
albergue público como a minúscula igrexa de 
San Lourenzo, obra de cachotaría que data da 
Idade Moderna e que se converte na proba de que 
a relixiosidade do pobo galego chegou a todos os 
recantos. Aí abriu as súas portas na Idade Media 
un hospital de peregrinos moi coñecido por quen 
percorría o Camiño Inglés. Todo apunta a que 
nese edificio pasou a noite en 1520 Carlos I, cando 
desde Santiago marchou á Coruña para embarcar 
con destino a Alemaña.


