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Vandra i Spanien 

 
Lago Enol 

Picos de Europa, 7 nätter 
Cangas de Onís, Arenas de Cabrales och  
Sotres de Cabrales, 5-6 vandringsdagar 

 
Det tog cirka 300 miljoner år för naturen att skapa det högalpina området som sedan 
1995 är Picos Europa National Park. Parken är en del av den Kantabriska bergskedjan 
belägen i norra Spanien, strax söder om kusten och Biscaya. Karaktäristiskt för 
området är de djupa gröna dalarna, skarpa bergskammar med snöklädda toppar och 
floder som slingrar sig ner mot havet i norr. En idyllisk plats med naturlig skönhet där 
du kan njuta av vandring bland höga berg, djupa dalar, glittrande sjöar och underbara 
utsiktsplatser.  
 
Under veckan bor du på tre olika orter, Cangas de Onís, Arenas de Cabrales och 
Sotres de Cabrales.  
 
 

Höjdpunkter 
• Höga berg, djupa dalar, glittrande sjöar och frodiga skogar 
• Byn Arenas de Cabrales 
• Cabrales ost och ett besök i någon av grottorna där osten lagras 
• Cares-passet 
• Naranjo de Bulnes 
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Dag 1 – Ankomst till Spanien och 
Cangas de Onís 
Du anländer till Cangas de Onís där du 
checkar in på Hotel Los Lagos. Du har nu 
möjlighet att utforska samhället som präglas 
av friluftsaktiviteter i de omgivande bergen. 
Cangas de Onís har cirka 3 000 invånare och 
är huvudort i området. 
 

Dag 2 – Ruta del Mirador de Ordiales  
Efter frukost, klockan 09.00, hämtar din 
chaufför dig och kör dig den cirka 40 
minuter långa vägen till Los Lagos (1 070 m ö 
h). Vägen går till att börja med i den gröna 
dalen innan det bär av uppför på slingrande 
vägar med storslagen utsikt. På vägen 
passerar du Covadonga med sin kyrka och 
lilla by imponerade byggt bland de branta 
bergen i den trånga dalen. 
 

 
Covadonga 
 
Väl framme vid den glittrande lilla sjön Lago 
Enol släpper chauffören av dig och din 
vandring startar i ett öppet landskap med 
hästar och får fridfullt betande omkring dig. 
Leden är välmarkerad och du vandrar i cirka 
3 timmar för att komma till Mirado de 
Ordiales (1 691 m ö h). Här njuter du av den 
storslagna utsikten innan du återvänder mot 
Lago Enol med nya härliga vyer att njuta av. 
Upplever du att vandringen blir för tuff har 
du ett par möjligheter att korta ner 
vandringen uppför. Enligt överenskommelse 
mellan dig och chauffören så väntar han på 
dig för den 40 minuter långa resan tillbaka 
till Cangas de Onís där du kanske avslutar 
dagen med en bit god mat och kanske ett 
glas välsmakande vin finns. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 149 m, 
sänkning: 1 149 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 22 km  
 
 

Dag 3 – Senda de Arcediano 
Efter frukost är det så åter dags för avresa 
med din taxichaufför. Den här dagen går 
resan söderut till Collado Angón (806 m ö h). 
Här börjar dagens vandring och du följer en 
gammal stig byggd av romarna för att man 
skulle kunna ta sig från Asturien till 
kungadömet León. Du vandrar genom 
ekskogar och till höger om dig högt uppe i 
bergen kan du ana var du var dagen innan, 
vid Mirador de Ordialse. Vandringen går över 
det västra massivet av Picos de Europa och 
den bjuder dig på en kombination av höga 
berg och frodiga skogar. Leden är 
välmarkerad och du når slutmålet Soto de 
Sajambre (920 m ö h) framåt eftermiddagen.  
Här väntar din chaufför på dig för att köra 
dig tillbaka till Cangas de Onis genom den 
smala och imponerande dalen Beyos Gorge, 
där berget bitvis är ända framme vid vägen. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 684 m, 
sänkning: 941 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 14 km  
 

 
Soto de Sajambre 
 

Dag 4 – Transfer Cangas de Onís – 
Arenas de Cabrales  
Efter avslutad frukost och check ut från 
Hotel Los Lagos hämtar din chaufför dig och 
kör dig till Arenas de Cabrales. När bagaget 
lämnats in i bagagerummet har du möjlighet 
att vandra i området kring hotellet, vi har ett 
par alternativ som ger dig möjlighet att välja 
efter förmåga. Eller så kanske du bara njuter 
av hotellet och den storslagna omgivningen.  
 
Arenas de Cabrales är en mysig by med 
bergen nära inpå och mest känd för sin ost. 
Under din vistelse här har du möjlighet att 
besöka någon av grottorna där osten lagras 
och självklart provsmaka den. 
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Vandringsalternativ 1: 
Rundvandring Arenas de Cabrales 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 530 m, 
sänkning: 551 m. 
Medel vandring (grad 3) – ca 10 km 
 
Vandringsalternativ 2: 
Vandring Arenas de Cabrales – Invernales de 
la Nava, t.o.r. 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 568 m, 
sänkning: 568 m. 
Medel vandring (grad 3) – ca 10 km 
 

 
Arenas de Cabrales 
 

Dag 5 – Ruta del Cares  
En häftig vandring väntar dig idag! Din 
chaufför ska ta dig på vindlande vägar till 
Puente Poncebos där din vandring startar. 
Dagen bjuder dig på vandring utmed en av 
de vackraste lederna i Picos de Europa. 
Leden finns i centralmassivet och den följer 
Cares passet, utmed floden med samma 
namn. Leden är lätt att följa eftersom inga 
andra leder korsar den. Den kan dock bitvis 
upplevas som hissnande eftersom leden 
följer bergssidan med dalen och floden 
nedanför dig. Du vandrar fram till byn Caín 
där du förslagsvis pausar innan du vandrar 
tillbaka ner till Puente Poncebos. 
 
Denna vandring kan kännas obehaglig för dig 
som lider av höjdrädsla då det stupar brant 
ner vid sidan av leden. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 789 m, 
sänkning: 789 m. 
Utmanande vandring (grad 4) – 23 km  
 

 
Ruta del Cares 
 

Dag 6 – Poncebos – Sotres via Bulnes 
Idag är det så åter dags att packa väskan för 
vidare färd och vandring till högre höjder. Din 
chaufför hämtar dig och kör dig åter till 
Poncebos. Härifrån kan du ta linbanan upp 
till Bulnes eller vandra till fots för den som 
har ork. Bulnes är en typisk bergsby i Picos 
de Europa som går att nå med linbana. Du 
som vandrar tar dig uppför genom gröna 
ängar till Collado de Pandébano (1 212 m ö h), 
en sträcka på 3,6 km extra. Utsikten över de 
dramatiska, karga bergen och de gröna 
ängarna är oslagbar. Härifrån vandrar du 
nerför till Sotres de Cabrales (1 020 m ö h) i 
hjärtat av Picos de Europa. Sotres är en 
fridfull bergsby med några barer och ett litet 
familjehotell som har 12 rum, cafe och 
restaurang. Ditt bagage är på plats och du 
får en fin avslutning på dagen i den friska 
bergsluften långt från trafik och stress. 
 
Vandringsalternativ 1: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 876 m, 
sänkning: 211 m. 
Medel vandring (grad 3) - 8 km (linbana) 
 
Vandringsalternativ 2: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 214 m, 
sänkning: 211 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 12 km  
 

 
Sotres de Cabrales 
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Dag 7 – Sotres – Pandébano – Naranjo – 
Pandébano – Sotres 
Efter frukost bär det så av med hotellets 
egen taxitransfer till Collado de Pandébano 
(1 212 m ö h). Härifrån startar din vandring 
uppför till Vega de Urriellu (1 953 m ö h), som 
ligger vid foten av det spektakulära Naranjo 
de Bulnes. Berget kallas även Pico Urriellu. 
Det är en härlig bergsvandring som blir en 
strålande avslutning på en härlig 
vandringsvecka i Picos de Europa. 
 

 
Pico Urriellu 
 
Du återvänder nerför till Collado de 
Pandébano där din chaufför möter dig för 
transfer tillbaka till Sotres och ditt hotell.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 868 m, 
sänkning: 868 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 13 km  
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa med 
många fina minnen från en vecka i Picos de 
Europa. 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från två personer och uppåt. Är ni 10 
personer eller flera kontakta oss för offert. 
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 3,3 / 5  
• Vandringen är medel – krävande. Två 

dagar är medel, tre är utmanande 
och en är krävande. Det går att göra 
vandringarna både lättare och 
svårare genom att korta ner eller 
förlänga dem.  

• Lederna varierar från vanliga stigar 
genom skog till vandring över ängar 

samt utmed stenlagda gångvägar 
och kortare bitar längs mindre vägar.  

• Under tidig vår och sen höst kan det 
förekomma snö på de högre 
höjderna som kan göra vandringarna 
svåra eller inte möjliga att 
genomföra. 

• Vid regn blir några av stigarna leriga 
och vandringen mera tidskrävande. 

• Lederna är väl markerade med 
undantag för de sträckor då du följer 
väg. 

• Vandring utmed Ruta del Cares dag 5 
har några partier som upplevs som 
svindlande.  

• Total sträcka att vandra är 80-94 km 
fördelade på 5-6 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor i första hand på följande hotell: 
Cagas de Onis – Hotel Los Lagos, 3 nätter 
www.arceahoteles.com  
 
Arenas de Cabrales – Hotel Picos de Europa, 
2 nätter 
www.hotelpicosdeuropa.com  
 
Sotres de Cabrales – Hotel Sotres, 2 nätter 
www.hotelsotres.com  
 
Vi reserverar oss för eventuella perioder med 
fullbokade hotell. 
 

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 flygplatser till startplatsen Cangas 
de Onís är: 

• Oviedo/Asturiens flygplats (108 km) 
• Santander flygplats (135 km) 
• Bilbao flygplats (närmaste väg 239 

km och via Oviedo 372 km) 
 

Närmaste flygplatser till slutmålet Sotres de 
Cabrales är: 

• Santander flygplats (116 km) 
• Oviedo/Asturiens flygplats (163 km) 

http://www.vandra.se/
http://www.arceahoteles.com/
http://www.hotelpicosdeuropa.com/
http://www.hotelsotres.com/
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• Bilbao flygplats (närmaste väg 220 
km och via Oviedo 413 km) 

 
Lokala transporter, utresan 
Mellan Asturiens flygplats och Oviedo 
centrum finns flygbussförbindelse som tar 
cirka 45 minuter.  
 
Mellan Santander flygplats och Oviedo finns 
ett fåtal bussförbindelser, restid 3 timmar 
och 25 minuter. 
 
Flyger du till Bilbao flygplats tar du först 
flygbuss till Bilbao busstationen (restid 45 
minuter). Därifrån reser du vidare med buss 
till Oviedo. Restid 3 – 5 timmar beroende på 
typ av buss. 
 
Mellan Oviedo och Cangas de Onís finns 
lokalbuss förbindelse. Restid cirka 1 timme 
och 30 minuter. Kommer du med sent flyg 
måste du räkna med extra övernattning i 
Oviedo eller taxitransfer. 
 

Lokala transporter, hemresan 
Från Sotres de Cabrales finns inte någon 
lokalbussförbindelse, du tar taxi 26 km till 
Cangas de Onís och vidare med lokalbuss till 
Oviedo. Restid 1 timme och 30 minuter. 
 
Från Oviedo reser du vidare med flygbuss till 
Asturiens flygplats (restid 45 minuter), 
Santander (restid 3 timmar och 25 minuter) 
eller Bilbao (restid 3 – 5 timmar). 
 

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. 
 

Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Spanien hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg.  
 
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 
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  
 

 

 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
 
Asturien 
Asturiens klimat är liksom övriga nordvästra Spanien mer varierande än södra delen av landet. 
Somrarna är i allmänhet varma med hög luftfuktighet och oftast soliga. Vintrarna är relativt milda 
med både regn och sol, men det kan förekomma en del köldknäppar. Kylan finns framför allt i 
bergen där det finns snö mellan november och maj. Den årliga nederbörden uppgår till över 900 
millimeter. Den är lägst vid kusten (Gijón, 971 mm) och ökar längre in i landet. Den största 
nederbörden finns i Picos de Europa (Amieva, 1800 mm). 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Picos de Europa 
I hjärtat av den Kantabriska bergskedjan mellan regionerna Leon, Asturien och Kantabrien reser 
sig den spektakulära siluetten av Picos de Europa. Förutom att vara det mest spektakulära 
bergsområdet på det Spanska fastlandet så är det också ett av landets mest skyddade 
naturområden. Picos de Europa består av djupa dalgångar, brusande älvar, och majestätiska 
bergstoppar som tornar sig upp mot skyn, här finns också ett rikt djurliv och en vacker grönska 
med blomstrande ängar och stora löv skogar. Detta gör Picos de Europa till en av de största 
ekologiska skatterna i Spanien.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se
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