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Arĝenta vojo: Ĉi tiu pilgrimvojo iras de Sevilla al Compostela tra Merida, Caceres,
Salamanca, Zamora, Orense… Ĝin  konstruis la romianoj antaŭ ĉirkaŭ 2000 jaroj. La
maŭroj nomis ĝin "Ruta Bal´latta", kio signifas "larĝa pavimita vojo", sed la sono
de tiu vorto komfuzigis la tiaman hispanajn aŭdintojn, tiel ke ili supozis ke la maŭroj
diradis  plata, kio en la hispana lingvo signifas arĝento.
Proksime al Zamora, konkrete en  vilaĝeto  Granja-de-Moreruela, la vojo dividiĝas kaj
iu branĉo iras tra Puebla-de-Sanabria, Orense… al Compostela. Tiu dua branĉo de la
Arĝenta vojo estas konata kiel Sanabra vojo.

Madrida vojo: Ekas en la hispana ĉefurbo mem kaj kon-
krete en la preĝejo dediĉita al la Apostolo Sankta Jakobo
kaj la plej granda malfacilaĵo kiu havas la pilgrimantoj,
estas la transiro de la montaro de Navacerrada. Ĝia itinero
estas: Madrid, Colmenar-Viejo, Manzanares, Cercedilla,
Segovia, Coca, Alcazarén, Simancas, Medina-de-Río-
Seco, kaj en Sahagún konektas kun la Franca Vojo.

Ebra vojo: Ĝi komenciĝas en la Delto de la rivero Ebro, trairas la urbojn Tortosa,
Gandesa, Caspe, Escatrón, Fuentes-de-Ebro, Zaragoza kaj kuniĝas en Logroño kun la
Franca Vojo, aŭ pli ĝuste, oni devas diri ke ĉi tiu vojo kunfluas kun la Kataluna vojo
en Fuentes-de-Ebro. Ĉi tiu vojo sekvas la kurson de la Ebro-rivero; ĝia pejzaĝo estas
sufiĉe bela kvankam ne tiel varia kiel tiu de la Franca Vojo.

Orienta vojo: Nomiĝas ankaŭ “Valencia vojo”. Ĝi komenciĝas en Valencia
kaj ĝis la alveno al Kompostelo ĉi tiu irejo trairas kvin hispanajn kom-
unumojn, pro kio la pilgrimantoj povas ĝui la diversecon de pejzaĝoj, kulturo,
gastronomio..., sed grandparto el ĝia itinero estas komuna al aliaj vojoj kun
kiuj ĝi kunfluas: Post pasi tra Mosqueruela, La Iglesuela del Cid, Cantavieja,
Mirambel, Teruel... la Valencia vojo kuniĝas en Caspe kun la Vojo de la
rivero Ebro.

Vojo de la Savanto: Temas pri tiu vojo iranta ekde Leon ĝis Oviedo. La
origino de tiu nomo devenas de la granda kvanto da pilgrimanoj kiu dum
mezepoko iradis ekde Leon-urbo, en la franca vojo, ĝis la Asturia ĉefurbo,
por viziti la katedralon, nomata de San Salvador (Sankta Savanto) antaŭ
daŭrigi la iradon al Kompostelo. Estas tre konata diraĵo kiu tekstas: Kiu
iras al Santiago (Sankta Jakobo) kaj ne faras viziton al la Salvador (la
Savanto) honoras la serviston sed ne la Sinjoron.

Angla vojo: Multaj eŭropaj pilgrimantoj alvenis al Galegio, precipe de tiuj nordaj
lokoj perŝipe kiel la plej rapida kaj sekura vojo por pilgrimi al Kompostelo, pro tio,  tiu
vojo komencita en Coruña aŭ Ferrol (ambaŭ branĉoj kuniĝas en urbeto Carral) por
poste daŭrigi ĝis Compostela, estas konata kiel angla vojo. Ĉar tiu-ĉi vojo komenciĝas
en Galegio mem, ĝi estas la sufiĉe mallonga irejo: ĝi konsistas el nur tri etapoj: Ferrol,
Miño kaj Sigüeiro.

FFiinniisstteerraa vvoojjoo:: ĈĈii ttiiuu iirreejjoo eessttaass eeĉĉ ppllii mmaalllloonnggaa ooll llaa aannttaaŭŭaa.. AAnnkkaaŭŭ ĝĝii eessttaass vvoojjoo kkiiuu iirraass
nnuurr ttrraa eettaa ppaarrttoo ddee llaa GGaalleeggiiaa rreeggiioonnoo.. FFiinniisstteerrrree,, nnoommoo kkiiuu ssiiggnniiffaass ““TTeerr--ffiinnaaĵĵoo””,, eessttaass eenn
llaa tt.. nn.. MMaarrbboorrddoo ddee llaa mmoorrttoo.. DDee ttiiee ĝĝiiss KKoommppoosstteelloo eessttaass nnuurr 8888 kkiilloommeettrroojj.. MMuullttaajj ppiill--
ggrriimmaannttoojj aallvveenniinnttaajj aall KKoommppoosstteelloo,, pprrooffiittaass llaa ookkaazzoonn ppoorr ppoossttee aallpprrookkssiimmiiĝĝii aall llaa ffaammaa
FFiinniisstteerrrree ((llaa llookkoo kkiiee llaa tteerroo ffiinniiĝĝaass)),, llaa pplleejj mmaallpprrookkssiimmaa ookkcciiddeennttaa llookkoo ddee llaa IIbbeerraa dduuoonn--
iinnssuulloo.. SSttrraannggee,, ttiiuu vvoojjoo,, kkrroomm eessttii llaa pplleejj mmaalllloonnggaa eell ĉĉiiuujj JJaakkoobbaajj iirreejjoojj,, ĝĝii nnee iirraass aall
KKoommppoosstteelloo sseedd vveennaass eell KKoommppoosstteelloo ppoorr kkoonndduukkii aall aalliiaa llookkoo..

LLaannaa vvoojjoo:: TTiieell nnoommaattaa ĉĉaarr ĝĝii eessttiiss llaa vvoojjoo ttrraaiirriittaa ddee llaa hhiissppaannaajj llaannoo--ttoonndd--iissttoojj,,
kkoommeenncciiĝĝaannttaa eenn AAlliiccaannttee,, kkaajj ppaassaass ttrraa VViilllleennaa,, AAllmmaannssaa,, AAllppeerraa,, AAllaattoozz,, CCaassaass--
IIbbááññeezz,, CCaammppiilllloo--ddee--AAllttoobbuueeyy,, MMoonntteeaagguuddoo--ddee--llaass--SSaalliinnaass,, CCuueennccaa,, SSaallmmeerróónn,, CCii--
ffuueenntteess,, AAttiieennzzaa,, SSaannttoo--DDoommiinnggoo--ddee--SSiillooss kkaajj ffiinnee eenn BBuurrggooss kkuunniiĝĝaass kkuunn llaa FFrraannccaa
VVoojjoo..
ŜŜaajjnnaass kkee ĉĉii ttiiuu eessttaass llaa vvoojjoo eenn kkiiuu llaa ttuurriissmmaajj ssuubbssttrruukkttuurroojj eessttaass mmaallpplleejj
ddiissvvoollvviiggiittaajj,, ttaammeenn llaa ppeejjzzaaĝĝoo eessttaass ssaammee bbeellaa kkaajj aallllooggaa kkiieell ttiiuu ddee aalliiaajj bbrraannĉĉoojj ddee
llaa JJaakkoobbaa VVoojjoo..

MMoozzaarraabbaa vvoojjoo:: SSuubb ttiiuu nnoommoo ggrruuppiiĝĝaass kkeellkkaajj vvoojjoojj kkiiuujj,, eelliirriinnttee eell AAllmmeerrííaa,,
GGrraannaaddaa,, MMáállaaggaa kkaajj CCóórrddoobbaa,, kkuunniiĝĝaass kkuunn llaa AArrĝĝeennttaa vvoojjoo eenn MMéérriiddaa.. ĈĈii ttiiuu
vvoojjoo eessttaass ssuuffiiĉĉee mmiissffaammaa ttiiaall kkee sseekkvviiss ĝĝiinn llaa aarraabbaa aarrmmeeeessttrroo AAll--MMaannzzoorr
kkiiaamm llii iirriiss kkuunn ssiiaajj ttrruuppoojj aall KKoommppoosstteelloo ppoorr ddiissrraabbii ttiiuunn uurrbboonn..


