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Vandra i Spanien 

 

Via de la Plata, 10 nätter 
Cáceres – Salamanca, 9 vandringsdagar 

 

Via de la Plata (Silvervägen) startar i Sevilla och sträcker sig 1 000 kilometer från 
söder till norr genom Spanien och vidare västerut till slutmålet Santiago de 
Compostela. Vägen användes ursprungligen av Romarna som handelsväg och för att 
sprida kunskap om Romarrikets kultur.  En stor del av Via de la Plata går längs den 
gamla romerska vägen och på flera platser kan man se den romerska stenläggningen. 
Landskapet längs leden bjuder på långsträckta åsar, högplatåer och bergsområden 
och grönskande floddalar. 
 

Denna vandring tar dig från en världsarvsstad till en annan. Till en början går 
vandringen genom en lätt kuperad terräng för att mot slutet bjuda på lite större 
höjdskillnader. Naturen är i början kargare för att bli frodigare när du kommer upp 
mot Galisteo. Halvvägs in i vandringen lämnar du regionen Extremadura för att 
istället gå in i Castilla y León. Castilla y León domineras av högplatån Meseta Central 
med sin röda lerjord och milsvida vyer. Bitvis vandrar du längs den antika romerska 
vägen. Slutmålet Salamanca finns på UNESCO’s världsarvslista. 
 

Höjdpunkter 
• Världsarvsstaden Cáceres med sina kyrkor 
• Den smakrika och exklusiva osten Torta del Casar 
• Santiago-eremitaget, vars torn toppas av ett stort kors 
• Små pittoreska byar 
• Pico de las Dueñas 
• Den magnifika bron över floden Tormes 
• Salamanca 
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Dag 1 – Ankomst till Cáceres 
Under dagen ankommer du till Cáceres, som 
sedan 1986 finns med på UNESCO’s 
världsarvslista. Det är en stad med historia, 
kultur och fantastiska människor. Ta en tur 
och besök några av stadens kyrkor, som alla 
är unika på sitt sätt. 
 

Dag 2 – Cáceres – Casar de Cáceres  
Din första vandringsdag blir inte den mest 
spännande under vandringen. Du tar dig ut 
ur Cáceres vid tjurfäktningsarenan varifrån 
du följer en asfalterad och trafikerad väg. 
Efter några kilometer svänger leden av på en 
liten grusväg, som under resten av dagens 
vandring kommer att gå parallellt med den 
trafikerade vägen. Casar de Cáceres är en 
liten trevlig by som stoltserar med sin 
smakrika och exklusiva ost, Torta del Casar.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 97 m, 
sänkning: 176 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1) - 13 km 
 

Dag 3 – Casar de Cáceres – Cañaveral   
Du börjar med att ta dig upp till Santiago-
eremitaget, vars torn toppas av ett stort 
kors. Här börjar en bred grusväg och du 
kommer att se en liten skyld med initialerna 
VP (via pecuaria, nötkreatursstig). Du ska 
alltså gå längs en boskapsstig och du 
kommer att gå förbi en gammal stenbrunn, 
massvis av får och flertalet grindar som du 
ska gå igenom. När du så småningom 
kommer fram till stora vägen kommer du på 
avstånd att se reservoaren Alcántara, 
Florines medeltida torn och det lilla som 
finns kvar av Alconétars medeltida bro. Efter 
Alcántara har du drygt en mil kvar innan du 
kommer fram till bron San Benito som tar dig 
över till Cañaveral. Cañaveral är en liten by 
som särskilt sticker ut på grund av de gamla 
skorstenarna som fortfarande finns kvar i 
husen, skapade från år 1895 till 1911. I byn 
finns också en kyrka från 1300- och 1400-
talet, några butiker och barer. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 463 m, 
sänkning: 470 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 34 km 
 
Dag 4 – Cañaveral – Galisteo  
Längs huvudgatan lämnar du Cañaveral 
bakom dig och du kommer snart fram till en 
rondell som utsmyckas med en skorsten som 
trillat ner från en byggnad. Du går mot 
Grimaldo och här kommer du att stöta på 
ledens första allmänna fontän vid vägen. Du 

fortsätter längs huvudgatan ut ur byn och 
mot Holguera. Efter du gått under 
motorvägen kommer ett stort granitblock 
och en pil visa dig vägen till att öppna den 
första grinden av många de kommande 
kilometerna. Du går längs grusvägar i buskig 
terräng, med tjurar, får och kor omkring dig. 
Du ansluter till en trafikerad väg i några 
hundra meter innan du svänger av in på 
grusvägen som efter cirka 7 km tar dig till 
Galisteo. Galisteo är känt för sin maffiga 
stadsmur. Här finns butiker, barer och 
boenden.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 429 m, 
sänkning: 527 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 29 km 
 
Dag 5 – Galisteo – Venta Quemada – 
Aldeanueva del Camino  
Du tar dig ut ur Galisteo genom stadsporten 
och ner till floden Jerte som du tar dig över. 
Du kommer nu att följa en mindre trafikerad 
väg till Aldehuela del Jerte, med 
svartpoppelskogar till höger och 
tobakstorksbyggnader till vänster. Om du vill 
kan du stanna till i Aldehuela för att fylla på 
mat- eller vattenförrådet. Fem kilometer 
senare kommer du fram till Carcaboso och 
strax härefter kommer du ut på en stenig 
stig. Du följer vattenkanalen som finns till 
höger om dig. Den sista sträckan till Venta 
Quemada är flack och lättvandrad. Du 
passerar vattenkanalen, korsar den regionala 
vägen och följer markering till Venta 
Quemada. Härifrån får du en privat transfer 
till Aldeanueva del Camino och ditt boende.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 301 m, 
sänkning: 168 m. 
Medel vandring (grad 3) - 24 km 
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Dag 6 – Aldeanueva del Camino – Venta 
Quemada – Aldeanueva del Camino 
Dagen börjar med en transfer tillbaka till 
Venta Quemada, där du avslutade gårdagens 
vandring. Idag ska du vandra vidare och 
avsluta i Aldeanueva del Camino, och du bor 
på samma boende som igår. Dagens 
vandring är flack men kanske något torr och 
stekande vid soligt väder. Någon kilometer 
innan du når Cáparra kommer du att skymta 
det vackra stenvalvet som du snart kommer 
fram till. Det fyrväga stenvalvet byggdes 
under de första åren e.Kr. Från valvet följer 
leden en grusväg och stigar till Aldeanueva 
del Camino. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 325 m, 
sänkning: 199 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 26 km 
 

Dag 7 – Aldeanueva del Camino – 
Calzada de Béjar 
Idag blir det en lite kortare etapp men som 
istället är mer kuperad. Du tar sikte på Baños 
de Montemayor knappt en mil bort. Byn är 
mest känd för sin spaturism och hit åker 
många för att få lugn och ro. Du vandrar ut 
ur Baños på den så kallade La Calzada 
romana, ”den romerska vägen”, en stenlagd 
väg som nu långsamt kommer att ta dig 
uppför under en timmes vandring. Du 
kommer nu in i provinsen Salamanca, vilket 
kanske får dig att känna dig nära ditt mål. 
Under en kilometer vandrar du längs stora 
vägen till Puerto de Béjar och du följer 
markering mot Calzada de Béjar. Efter 
vandring längs flod, kastanjeträd och ängar 
kommer du fram till dagens slutmål, Calzada 
de Béjar, en liten lugn by där det under vissa 
årstider endast bort ett 40-tal människor. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 542 m, 
sänkning: 306 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 

 
 

Dag 8 – Calzada de Béjar – 
Fuenterroble  
En grusväg tar dig ut ur byn och vidare till 
Valverde de Valdelacasa, genom en vacker 
Salamanca dehesa med ekskog, boskapsdjur 
och flertalet vägstenar. I Valverde finns det 
en kyrka, ett hostel och en bar. Strax 
härefter, i Valdelacasa finns det ytterligare 
en bar och en butik. Du lämnar Valdelacasa 
via Camino Real de la Plata, först på 
asfalterad väg och snart på grusväg. Dagens 
slutmål, Fuenterroble, är en stor by med alla 
faciliteter du kan tänka dig, inklusive ett 
apotek.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 321 m, 
sänkning: 138 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

Dag 9 – Fuenterroble – San Pedro de 
Rozados 
Denna bit av leden innebär ett skifte i miljö 
och omgivning. Du har nu vidsträckta vyer 
och Salamancajorden har vackra rödaktiga 
toner. Vandringen går i öppna landskap 
längs en boskapsstig på en höjd av cirka 
1 000 m. Trots att det ibland kan vara kallt, 
kan även solen bränna ganska hårt. Efter en 
dryg mil kommer du till ett vägskäl, antingen 
klättrar du upp för Pico de las Dueñas eller 
så vandrar du mot Pedrosillo.  Väljer du att 
klättra uppåt, vilket tar ungefär en timme, 
kommer du att belönas med en otrolig utsikt. 
Fortsätter du mot Pedrosillo kommer du att 
vandra i flacka omgivningar. Båda 
alternativen kommer fram till samma väg 
som du sedan följer resterande kilometer till 
San Pedro de Rozados. I byn finns kyrka, 
apotek, läkare, restaurang och en butik. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 425 m, 
sänkning: 402 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 30 km 
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Dag 10 – San Pedro de Rozados – 
Salamanca  
Du har kommit fram till sista 
vandringsdagen. Under nästan hela dagen 
kommer du att vandra långsamt neråt, från 
en höjd på 980 m ner till ungefär 800 m. På 
kyrkans framsida kommer du att se en liten 
pil på en lyktstolpe, som visar vägen ut ur 
byn. Du vandrar längs raka vägar, betesmark 
och odlingsmark, helt utan skugga. Du 
kommer fram till byn Morille och du vandrar 
igenom byn och dess kyrkogård för att ta dig 
vidare längs leden. Du kommer att öppna 
och stänga några grindar på vägen, och 
några små uppförsbackar kommer du att 
stöta på. Efter ungefär 10 km vandring 
kommer du att se Salamanca framför dig. Du 
fortsätter rakt fram kommer så småningom 
fram till den magnifika bron över floden 
Tormes. Bron har 15 bågar och den tar dig 
över till staden Salamanca. Salamanca är 
med på UNESCOs världsarvslista och är en 
trevlig och välkomnande stad. Här finns 
massor att se och upptäcka.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 235 m, 
sänkning: 406 m. 
Medel vandring (grad 3) – 25 km 
 
Dag 11 – Hemresa  
Om du inte valt att ha en extranatt i 
Salamanca eller fortsätta ditt äventyr i 
Spanien är det åter dags för hemresa. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

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

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,3 / 5 
• Vandringen är mycket lätt till 

krävande. En vandringsdag är 
mycket lätt, fyra är medel, tre är 
utmanande och en är krävande. 
Sträckan är överlag lättvandrad 
eftersom det är platt och inte några 
större höjdskillnader, men flera 
etapper är långa. 

• Leden varierar från vanliga stigar till 
mindre vägar och trafikerade 
landsvägar. Bitvis kan underlaget 
vara lite löst och stenigt. 

• Att följa leden innebär att du i regel 
har lunchen med dig, det är glest 
mellan faciliteterna.  

• Leden är markerad med gula pilar 
och blå skyltar med den gula 
symbolen för Camino de Santiago. 

• Total sträcka att vandra 223 km 
fördelat på 9 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda hotell 
längs Via de la Plata. Rummen har 
sängkläder, handduk och vanligtvis även 
badrum i rummet.  
 
Vi bokar dig i första hand på platserna som 
nämns i programmet men undantag kan 
finnas på grund av fullbokade hotell, då vi 
bokar dig på närliggande ort och om 
nödvändigt transporterar vi dig. Kostnad för 
transfern kan tillkomma. 
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 

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 
Cáceres är: 

• Sevilla flygplats (269 km) 
• Madrid flygplats (317 km)  
• Málaga flygplats (477 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Salamanca är: 

• Salamanca flygpalts (21 km) 
• Valladolid flygplats (127 km) 
• Madrid flygplats (231 km)  

 
 
 

http://www.vandra.se/
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Lokala transporter, utresa  
Från Sevilla flygplats tar du bussen som går 
två gånger i timmen in till centrum. Härifrån 
går det sedan en direktbuss till Cáceres. 
Flyger du till Madrid tar du tåg eller buss in 
till centralstationen. Det går sedan tåg till 
Mérida, där du byter till tåget mot Cáceres. 
 
Från Málaga flygplats tar du buss eller tåg in 
till centrala Málaga. Härifrån tar du sedan 
tåget till Mérida, med ett byte på vägen. Från 
Mérida åker du vidare med tåg till Cáceres. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Salamanca går det flygbuss till 
Salamanca flygplats. Annars kan du med 
fördel ta taxi till flygplatsen. 
 
Till Valladolid flygplats tar du dig genom att 
ta tåget från Salamanca till Valladolid 
centrum, och sedan buss eller taxi till 
flygplatsen. 
 
För att ta dig till Madrid flygplats tar du 
lämpligast tåget från Salamanca till Madrid 
centrum. Härifrån tar du sedan buss eller tåg 
ut 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-post 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  
 
Extremadura 
Extremadura och Mérida har inlandsklimat med mycket het sommar då temperaturen många 
dagar överskrider 40 °C. Vintrarna är kalla och det kan nå temperaturer under fryspunkten. 
Normalt regnar det cirka 460 – 500 mm per år, men liksom i de övriga södra centrala delarna av 
Spanien förekommer torrperioder som kan vara under långa perioder. 
 
Castilla y León 
Leon är beläget på den spanska högplatån Meseta Central. Detta innebär kalla vintrar, ofta med 
snö och heta, torra somrar.  Högplatån har i stort inte några träd som skuggar dig som vandrar på 
sommaren. 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Via de la Plata 
Via de la Plata (Silvervägen) på spanska startar i Sevilla och sträcker sig 1 000 kilometer från 
söder till norr genom Spanien och vidare öster ut till slutmålet Santiago de Compostela. Vägen 
användes ursprungligen av Romarna som handelsväg och för att sprida kunskap om Romarrikets 
kultur. Silvervägen går genom ett fascinerande landskap med storslagen natur och eftersom 
endast cirka 2 000 personer vart år vandrar vägen bjuds det på många möjligheter att komma 
den lokala befolkningen nära. Vägen har få faciliteter för pilgrimsvandrare vilket gör att det ställs 
högre krav på vandrarens erfarenheter. 
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