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Vandra i Spanien 

 

Via de la Plata, 11 nätter 
Salamanca – A Gudiña, 10 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. 
 

Detta vandringspaket tar dig från världsarvsstaden Salamanca och rakt ut norrut 
Santovenia del Esla där du vänder näsan mot nordväst. Dagsetapperna är långa med 
flera etapper på över 30 km. Vandringen börjar flackt för att snart övergå i en mer 
böljande natur. Här dominerar de öppna fälten även om leden ibland går genom 
skuggande skogar. I slutet av vandringen kommer du in i Galicien och naturen ändrar 
karaktär. Det blir mer berg och skogar samt frodigare men med fler och brantare 
backar. Totalt sett en vacker och varierad vandring om än ganska ansträngande. 
 
 

Höjdpunkter 
• Salamanca 
• Vinodlingar, Poppel- och kastanjeträd och spannmålsfält 
• Zamora – en liten stad fylld av konst, historia, storkar, medeltidsmur 
• God mat och dryck 
• Gamla bodegas, vinkällare som grävts ut ur marken 
• Santa Marta de Tera med sin spektakulära romerska kyrka 
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Dag 1 – Ankomst till Salamanca 
Under dagen ankommer du till staden 
Salamanca. Salamanca är med på UNESCOs 
världsarvslista och är en trevlig och 
välkomnande stad. Här finns mycket att se 
och upptäcka. 
 

Dag 2 – Salamanca – Calzada de 
Valdunciel  
Du startar din vandring med en kort och 
lättvandrad dag. Du tar dig till Plaza Mayor 
där du letar rätt på gågatan calle Zamora. Du 
följer gågatan som så småningom övergår till 
att heta Calle Villarroel, men som fortfarande 
fortsätter mot Zamora. Du kommer snart att 
ansluta till väg N-630, gå förbi en 
fotbollsplan och under motorvägen. Vidare 
går du igenom två små byar, Aldea Seca och 
Castellanos de Villiquera. Efter ytterligare 4 
km kommer du fram till Calzada de Vanduciel 
och ditt boende för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 115 m, 
sänkning: 136 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 16 km 
 

Dag 3 – Calzada de Valdunciel – El Cubo 
de la Tierra del Vino, transfer till 
Zamora 
Vid sidan om picknickområdet i Calzada de 
Valdunciel tar du dig vidare längs leden. Du 
går längs vinodlingar och spannmålsfält 
(huvudsakligen korn). Åter igen kommer du 
att vandra en bit längs N-630, på de flesta 
ställen finns små grusvägar precis vid sidan 
om. Du vandrar förbi byn Topas och innan du 
kommer fram till den lite större staden El 
Cubo de la Tierra del Vino. Här finns alla 
faciliteter du kan tänkas behöva innan du får 
en privat transfer till Zamora och ditt boende 
för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 140 m, 
sänkning: 99 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 20 km 
 

Dag 4 – Transfer Zamora – El Cubo de 
la Tierra del Vino, vandring till Zamora  
Efter en välbehövlig frukost får du återigen 
en privat transfer, du åker tillbaka till El Cubo 
de la Tierra del Vino för att idag vandra 
sträckan till Zamora. Du kommer enbart 
komma igenom en by under dagens 
vandring, Villanueva del Campeán. Du 
vandrar igenom öppet och ofta väldigt torrt 
och soligt landskap, så att ha gott om vatten 
är ett måste. Bredvid dig kommer du att ha 
majsfält, vinodlingar och andra sådda 

marker. Beroende på säsong kommer fälten 
att skimra i alla dess olika färger. När du 
kommer fram till Zamora ser du en fantastisk 
stenbro över floden Duero. Du tar dig över 
bron och in i staden via Calle Del Puente. 
Zamora är en stad väl värt lite extra tid. Trots 
att den är så liten, är den fylld av konst, 
historia, storkar, medeltidsmur, god mat och 
gott vin. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 370 m, 
sänkning: 305 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 32 km 
 

Dag 5 – Transfer Zamora – 
Montamarta, vandring till Santovenia 
del Esla  
Idag kommer du att hoppa över några 
kilometers vandring längs leden (Zamora-
Montamarta), eftersom det enbart kommer 
att kännas som en transportsträcka längs 
torrt och öppet landskap. Vi bokar därför in 
en privat transfer till dig så att du kan starta 
din vandring i Montamarta. Du tar dig ut ur 
byn vid kyrkan. Du kommer snart fram till 
svansen av Ricobayo, reservoaren vid River 
Esla. Efter ungefär halva dagens vandring 
kommer du fram till byn Fontanillas de 
Castro, där det finns en restaurang och en 
matvaruaffär. Efter ytterligare några 
kilometers vandring kommer du fram till 
Granja de la Moreruela, och här kan vandrare 
välja mellan att fortsätta på Camino 
Mozárabe genom Sanabria och Ourense, eller 
fortsätta mot Astorga för att ansluta till 
Camino Francés. Du väljer vägen mot 
Astorga till Santovenia del Esla. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 350 m, 
sänkning: 329 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 29 km 
 

Dag 6 – Santovenia del Esla – Tábara  
Från Santovenia del Esla tar du dig tillbaka 
till leden och vidare mot Faramontanos de 
Tábara. Längs vägen kommer du att kunna 
se gamla bodegas, vinkällare som grävts ut 
ur marken. De flesta används inte längre. Väl 
framme i Faramontanos de Tábara kan du 
besöka en bar, bageriet, fontänen eller 
matvarubutiken. Du fortsätter sedan din 
vandring längs poppel och ekträd den sista 
biten fram till Tábara, en relativt stor by med 
de allra flesta tänkbara faciliteter.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 469 m, 
sänkning: 403 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 30 km 
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Dag 7 – Tábara – Santa Croya de Tera, 
transfer till Mombuey 
Från kyrkan lämnar du Tábara bakom dig och 
tar dig åter igen framåt längs den röda 
grusväg du vandrat på så många gånger 
förut. Du kommer att passera betesdjur, 
odlingsmarker och kanske en och annan 
harmlös hund. Du kommer fram till 
Villanueva de las Peras med sina två barer. 
Vidare når du Santa Croya de Tera som är 
mest känt för sitt annorlunda härbärge, Casa 
Anita. I byn finns också en affär, två banker 
och ett apotek. En transfer tar dig till ditt 
boende Mombuey. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 223 m, 
sänkning: 229 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 18 km 
 

Dag 8 – Transfer Mombuey - Santa 
Croya de Tera, vandring till Mombuey   
Du börjar dagen med en transfer tillbaka till 
Santa Croya de Tera. Efter en kilometers 
vandring kommer du fram till Santa Marta de 
Tera, med sin spektakulära romerska kyrka 
som är väl värd ett besök. Idag kommer du 
att märka av en stor skillnad längs leden, 
städerna kommer allt tätare efter varandra. 
Poppelträden följer dig även idag, liksom 
floden Tera och väg N-525. Du kommer fram 
till Calzadilla de Tera där du tar dig till 
vattenkanalen som omger byn, för att 
vandra vidare längs denna med byn på din 
vänstra sida. Vidare passerar du byarna 
Olleros de Tera, Villar de Farfón och Rionegro 
del Puente. Du fortsätter längs en stig i 
buskterräng fram till Mombueyoch ditt 
boende. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 376 m, 
sänkning: 196 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 33 km 
 

Dag 9 – Mombuey – Puebla de Sanabria 
Parallellt med väg N-525 följer du leden fram 
till Valdemerilla, som egentligen inte har 
mycket mer än en fontän. 3,5 km senare 
kommer du fram till nästa by, Cernadilla. Nu 
följer ett par kilometer längs den regionala 
asfalterade vägen innan du kommer fram till 
San Salvador de Palazuelo. Vidare vandrar 
du genom skogar med några små 
uppförsbackar, en skön omväxling mot de 
föregående dagarna med mestadels flacka 
omgivningar och stekande sol. Du passerar 
byarna Asturianos, Palacios de Sanabria, 
Remesal, Otero de Sanabria och Triufé innan 
du kommer fram till Puebla de Sanabria och 

ditt mål för dagen. Puebla de Sanabria är en 
mysig by som är uppdelad i en ny och en 
gammal del. Byn är livlig och här kan du både 
bo, äta och dricka gott. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 407 m, 
sänkning: 385 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 31 km 
 

Dag 10 – Puebla de Sanabria – 
Padornelo 
Idag kommer landskapet att skifta ifrån det 
flacka och öppna landskap du tidigare 
vandrat igenom, till ett betydligt mer kuperat 
landskap uppe på lite högre höjder. Idag 
kommer du att kunna komma upp till 1 260 
meter över havet. Detta kan medföra att 
väderförhållanden skiftar fort, från stekande 
sol till storm med antingen regn eller till och 
med snö, framför allt under vinterhalvåret. 
Ifrån Puebla de Sanabria kommer du att få 
två alternativ, ett mycket mer krävande och 
ett mer lätthanterligt och behagligt. Det 
sekundära alternativet är det vi fokuserar på. 
Du lämnar Puebla de Sanabria längs den 
gamla vägen och du kommer snart fram till 
en gammal kyrka vid namn Santiago. Du 
fortsätter mot byn Santiago de Terroso. Du 
kommer nu att vandra längs en vacker stig 
som kantas av kastanjeträd. Vidare igenom 
Requejo och sedan snart vidare på den 
gamla vägen byggd 1920, upp till toppen av 
byn Padornelo (1 250 meter över havet). Du 
närmar dig nu gränsen till Galicien vilket 
märks på arkitekturen i Padornelo som är 
typisk galicisk. Här hittar du en bar, en butik 
och även ditt boende för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 615 m, 
sänkning: 208 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 22 km 
 

Dag 11 – Padornelo – A Gudiña 
Du startar din sista vandringsdag med att ta 
dig nedför från byn Padornelo. Snart 
kommer vägen övergå till en liten trevlig stig 
med kastanje- och ekträd omkring dig. Efter 
att ha gått igenom byn Acibeiros kommer du 
till Lubián, en liten stad med de flesta 
nödvändiga faciliteterna.  Från de centrala 
delarna av Lubián blir det en något brant 
vandring nedför mot floden Tuela. Du 
kommer nu att få välja mellan två alternativa 
vägar upp till passet Alto de A Canda, och 
gränsen mellan Castilla Y León och Galicien. 
Antingen väljer du en stig med skog och 
buskar, fylld av undervegetation. Ett vackert 
och välmarkerat alternativ. Det andra 
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alternativet går längs den gamla 
asfaltsvägen som du vandrat längs med 
tidigare, även detta ett vackert alternativ. 
Från toppen av Alto de A Canda tar du dig 
åter nedför, nu mot byn Canda. Strax efter 
Canda kommer du fram till nästa by, 
Vilavella. Vilavella överraskar framför allt 
med sitt moderna spahotell. I närheten finns 
också butiker, barer och restauranger. Vidare 
nedför tar du dig till O Pereiro, en by fylld av 
gammal arkitektur. Om du är trött på att 
vandra nedför får du nu omväxling. Under de 
kommande 5 kilometerna ska du vandra 
uppför till Cañizo. Det blir en vacker vandring 
med stenar, buskar och bäckar. Snart är du 
framme vid denna andrings slutmål, A 
Gudiña. Byn är fylld av restauranger, barer, 
butiker och självklart alla andra tänkbara 
faciliteter. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 716 m, 
sänkning: 1 051 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 34 km 
 

Dag 12 – Hemresa  
Om du inte valt att ha en extranatt i A Gudiña 
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: 3,6 / 5 
• Vandringen är övervägande 

utmanande - krävande. Tre 
vandringsdagar är lätta, fem är 
utmanande och två är krävande. 

• Leden varierar från vanliga stigar till 
mindre vägar och trafikerade 
landsvägar.  

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

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

• Total sträcka att vandra 265 km 
fördelat på 10 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 
Salamanca är: 

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

 
Närmaste flygplatser till slutmålet A Gudiña 
är: 

• Santiago de Compostela flygplats 
(215 km) 

• A Coruña flygplats (268 km) 
• Madrid flygplats (414 km) 

 

Lokala transporter, utresa  
Från Salamancas flygplats går det flygbuss 
in till centrala Salamanca. Annars kan du 
med fördel ta taxi in till centrum. 
 
Flyger du till Valladolid flygplats tar du buss 
eller taxi in till centrala Valladolid, och sedan 
tåg till Salamanca. 

http://www.vandra.se/
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Från Madrid flygplats tar du buss eller tåg in 
till Madrid centrum, sedan tar du tåget vidare 
till Salamanca. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Om du ska flyga ifrån Santiago de 
Compostela flygplats, tar du tåg från A 
Gudiña till Santiago de Compostela och 
sedan flygbuss ut till flygplatsen. Notera att 
det endast går ett fåtal tåg, vilket innebär att 
du ofta kan behöva en övernattning i 
Santiago de Compostela. 
 
Flyger du ifrån A Coruña tar du tåg från A 
Gudiña till A Coruña centrum och sedan taxi 
ut till flygplatsen. Även här går det endast 
ett fåtal tåg, så du kan behöva en extra 
övernattning i A Coruña. 
 
Till Madrid fungerar det precis likadant, tåg 
från A Gudiña till Madrid centrum. Räkna 
med en övernattning innan du kan ta dig 
vidare till Madrid flygplats. 
 
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 
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  
 
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. 
 
Galicien 
Tack vare sitt läge påverkas Galiciens klimat i hög utsträckning av Atlanten. Det regnar mer än 
övriga Spanien och medeltemperaturen är lägre.  
 

 
För mer information se: www.yr.no  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via de la Plata 

http://www.yr.no/
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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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