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Vandra i Spanien 

 

Sierra de Grazalema, 7 nätter 
Grazalema - Ronda, 3 – 6 vandringsdagar 

 

 

Sierra de Grazalema, bergsområdet som är omgivet av pittoreska, vitkalkade byar 
som Grazalema, Montejaque och Benaocaz. Här har du nöjet att vandra genom ett 
landskap av underbara kalkstenskulpturer och djupa raviner, där gamarna bor uppe 
på bergstopparna. Du fortsätter genom oförstörd landsbygd med olivodlingar, 
steneksskogar och spansk silvergran. Avslutningsvis vandrar du till Ronda, den 
otroligt vackra staden som bland annat är känt för den djupa bergsklyfta som delar 
staden i två delar samt för dess tjurfäktningsarena. 
 
 
Höjdpunkter 

• Otroliga utsikter från höga höjder 
• Den typiska medelhavsvegetationen och kalkstensbergen 
• Lokala tapas och spanskt vin 
• Ronda, med sin välkända bergsklyfta och sin tjurfäktningsarena 
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Dag 1 – Ankomst till Grazalema 
Efter att ha rest till Ronda med buss eller tåg 
får du en taxitransfer till fantastiskt 
charmiga Grazalema, en pittoresk bergsby 
med vitmålade hus och smala gränder. 
Grazalema har sedan morisk tid varit känt för 
sin ullväv, filtproduktion och ost. I byn finns 
det flertalet restauranger, caféer, butiker, ett 
postkontor och även ett turistkontor. 
 

 
Grazalema. Bild: Cadiz Turismo 
 

Dag 2 – Grazalema – Benaocaz  
Din första vandringsdag tar dig genom ett 
klassiskt spanskt kalkstenslandskap med 
små traditionella andalusiska bondgårdar 
(”cortijos”) här och var. Gröna skogar av 
stenek och tall följer dig på din väg mot 
Benaocaz, en orörd bergsby som upptäcktes 
av morerna under 700-talet. Byns struktur 
har inte förändrats mycket under åren, men 
stadshuset och kyrkan byggdes så sent som 
på 1500- och 1600-talet, ovanpå ruinerna av 
en gammal moské. Efter din vandring får du 
en transfer tillbaka till Grazalema. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 500 m 
sänkning: 550 m 
Medel vandring (grad 3) – 12 km 
 

 
Benaocaz. Bild: Cadiz Turismo 
 

Dag 3 – Vandring i området 
Idag har du möjlighet att välja mellan två 
kortare vandringar i Grazalema-området. Då 

det är relativt lätta vandringar kan du välja 
att göra båda turerna. 
 
Alternativ 1: 
En kort stigning upp till en utsiktsplats strax 
norr om Grazalema, längs små 
vandringsstigar och getstigar. Uppe på 
toppen får du vidsträckta vyer åt alla 
väderstreck, bland annat ner mot Grazalema 
och över den ofta snötäckta toppen av 
berget Olvera. En otroligt vacker vandring att 
göra under de tidiga morgontimmarna, 
kanske du passar på innan frukost? 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning/sänkning: 
175 m 
Lätt vandring (grad 2) – 4 km 
 
Alternativ 2: 
En varierande vandring i Grazalema 
naturpark genom kalkstenslandskap, 
medelhavsvegetation och öppna odlingsfält. 
Du börjar med att vandra upp till en rofylld 
picknick- och utsiktsplats vid Puerto do 
Presillas. Längs vägen får du njuta av många 
häpnadsväckande utsikter, och efter ett 
stopp vid Puerto do Presillas tar du dig 
tillbaka ner till Grazalema. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning/sänkning: 
285-500 m 
Medel vandring (grad 3) – 4-9 km 
 

 
Njutbar utsikt 
 

Dag 4 – Villaluenga del Rosario – 
Benaoján  
Efter frukost startar dagen med en kort 
transfer till närliggande byn Villaluenga del 
Rosario, varifrån du startar din vandring mot 
Benaoján alternativt Montejaque och ditt 
nya boende. I Villaluenga del Rosario, som är 
känt för sin getost, finns det en unik 
tjurfäktningsarena som är uthuggen direkt 
ur berget. 
Från Villaluenga tar du dig ner i den vackra 
dalen Llanos del Republicano och sedan 
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vidare uppför berget med 
kalkstensskulpturer vid din sida. Efter en 
stunds vandring över öppna fält tar du dig 
åter neråt, mot Benaoján alternativt 
Montejaque. Längs vägen kan du stöta på ett 
och annat djur, bland annat grisar, kor/tjurar, 
hästar, får och getter. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 525 m, 
sänkning: 975 m 
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) – 17 
km 
 

 
Blickar mot den kommande stigningen 
 

Dag 5 – Jimera de Líbar – Benaoján  
Från Benaoján tar du morgontåget till Jimera 
de Líbar, en resa som tar 10 minuter. Härifrån 
får du sedan en rogivande vandring längs 
små stigar och grusvägar genom Rio 
Guadairo-dalen. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 235 m, 
sänkning: 275 m  
Lätt vandring (grad 2)– 9 km  
 

 
Hotel Molino del Santo, Benaoján 
 

Dag 6 – Benaoján – Cueva de la Pileta – 
Benaoján      
Idag väntar ett besök i Cueva de la Pileta, en 
närliggande grotta som bjuder på 
intressanta formationer och förhistoriska 
målningar. Vandringen mot grottan går först 

längs en grusväg genom lugna 
medelhavsskogar, sedan får du en brant 
stigning uppför på smala getstigar. Efter 
besöket i grottan tar du dig på samma stigar 
tillbaka till ditt boende, alternativt via 
Benaoján centrum eller byn Montejaque. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning/sänkning: 
300 m / 415 m / 575 m 
Medel vandring (grad 3) –  
6 km / 9 km / 13 km 
 

 
Bild: Cadiz Turismo 
 

Dag 7 – Montejaque – Ronda    
Har du spenderat natten i Benaoján får du 
efter frukost en transfer till den intilliggande 
byn Montejaque, varifrån du startar din 
vandring över landsbygden mot Ronda. 
Leden går först på en antik kullerstensväg 
för att sedan fortsätta genom fält och små 
familjegårdar. Efter en kraftig stigning når du 
till slut underbara Ronda, staden som delas i 
två delar av en majestätisk bergsklyfta. Här 
är det gamla moriska kvarteret väl värt ett 
besök, liksom den vackra 
tjurfäktningsarenan mitt i staden. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 440 m, 
sänkning: 420 m 
Medel vandring (grad 3)– 12 km 
 

 
Ronda 
 
 
 



Sierra de Grazalema, Grazalema – Ronda, 7 nätter 4(6) 

Dag 8 – Hemresa  
Efter frukost är det dags för hemfärd, om du 
inte väljer att stanna ytterligare några dagar 
i Spanien. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Grupper om 10 
personer eller flera kontakta oss för offert. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad mellan 

2,8/5 och 3,2/5 beroende på vilka 
val av vandringar du gör. 

• Vandringen är lätt till medel, 0-2 
lätta dagar, 2-4 medel och 1 medel-
utmanande. (Beroende på vilka val 
av vandringar du gör) 

• Leden varierar mellan djurstigar, 
vanliga stigar och mindre vägar. Det 
är en hel del brant vandring uppför 
och nedför på löst, stenigt och 
ojämnt underlag. 

• Leden är markerad med röd/vita 
(GR-led) eller blå markeringar. Vissa 
sträckor är lokala leder - en del av 
dessa är markerade, andra inte.  

• Total sträcka att vandra är 41-72 km 
fördelat på 3-6 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor på trevliga hotell längs leden, alla 
med stor personlighet och charm. 
 
Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Flyg 

Närmaste flygplats till startplats Grazalema 
är: 

• Sevilla flygplats (121 km) 
• Málaga flygplats (135 km) 

 
Närmaste flygplats till slutmål Ronda är: 

• Málaga flygplats (105 km) 

• Sevilla flygplats (134 km) 
 

Lokala transporter, utresa 
Flyger du till Málaga flygplats kan du ta dig in 
till Málaga centrum med buss, tåg eller taxi 
och sedan resa vidare till Ronda med tåg 
eller buss (Los Amarillos). Mellan Ronda och 
Grazalema har du en transfer inkluderad i 
ditt program. 
 
Flyger du till Sevilla tar du dig in till centrum 
med buss eller taxi. Reser du med buss 
kommer du in till tågstationen Santa Justa, 
du måste därefter ta dig till busstationen 
San Sebastián med buss/taxi eller genom en 
15 minuters promenad. Ifrån Sevilla tar du 
sedan buss till Ronda (Los Amarillos). Mellan 
Ronda och Grazalema har du en transfer 
inkluderad i ditt program. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Ska du resa hem från Málaga flygplats tar du 
buss eller tåg från Ronda till Málaga 
centrum. Vidare till flygplatsen reser du med 
buss, tåg eller taxi. 
 
Reser du hem från Sevilla tar du buss eller 
tåg från Ronda till Sevilla busstation San 
Sebastián. Från busstationen tar du buss, 
taxi eller en promenad till tågstationen Santa 
Justa, varifrån du reser med shuttlebuss till 
flygplatsen. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 

http://www.vandra.se/
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ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 

All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 

avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se 
 

 

 
Klimat 
Klimatet i Grazalema-området är ett typiskt medelhavsklimat. Somrarna är varma torra, vår och 
höst kommer med lite lägre temperaturer men fortfarande många soltimmar per dag och vintern 
är svalare med mer nederbörd. Det regnar väldigt sällan under sommaren. I inlandet kan det bli 
varmt, runt 20-26 grader, även under vår och höst då havsvinden inte svalkar. Nedan visas max 
och min temperatur under året. Tänk på att det kan bli både varmare och svalare än 
nedanstående beroende på vindar och om man befinner sig en bit inåt land eller är vid kusten.  
Medeltemperaturen dagtid är under året 19 grader. Genomsnittligt antal soltimmar under mars – 
november är 7 timmar per dag. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 

mailto:vandra@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Sierra de Grazalema 
Vandringen följer främst GR-leder och lokala vandringsleder, med vissa avvikelser då den går 
längs omarkerade leder.  
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