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Vandra i Spanien 

 
Foto: Kjell Bäckvall 

Via de la Plata, 11 nätter 
Sevilla – Mérida, 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 längs den första södra delen av Via de la Plata, från 
Sevilla i Andalusien till Mérida som ligger i regionen Extremadura. Efter den lite 
tråkiga inledningen ut ur Sevilla tar det stilla jordbrukslandskapet över med 
blomsterprakt, olivlundar, skogar, vida vyer och ett rikt fågelliv. Senare under 
vandringen blir marken sandigare och vinfälten tar vid. Bitvis är leden ganska 
kuperad men för det mesta är det en behaglig vandring som väntar dig. 
 
 

Höjdpunkter 
• Sevilla – med katedralen, Torre del Oro och Alcázar 
• De romerska ruinerna efter staden Itálica 
• Eukalyptusträd, bomullsplantager, majsodlingar, vinodlingar samt apelsin-, 

plommon- och olivträd 
• Calvarios lusthus 
• De vackra byggnaderna i Puebla de Sanchos Pérez – bland annat Spaniens 

äldsta tjurfäktningsarena från 1300-talet.  



Via de la Plata, Sevilla – Mérida  2(8) 

Dag 1 - Ankomst till Sevilla  
Du ankommer till Sevilla, Spaniens fjärde 
största stad med kända byggnadsverk så 
som katedralen i Sevilla, Torre del Oro och 
Alcázar. Klimatmässigt är Sevilla Spaniens 
varmaste stad, med en årlig 
dygnstemperatur på 18,6°C. Här återfinns 
Christofer Columbus gravvård, då det var 
härifrån färden som ledde till upptäckten av 
Amerika utgick. Sevilla är en otroligt vacker 
stad med mycket att upptäcka. En extra natt 
innan du startar din vandring kan varmt 
rekommenderas. 
 

Dag 2 – Sevilla – Guillena  
Leden startar vid katedralen, håll utkik efter 
pilgrimsmusslan som visar vägen. Du tar dig 
över Tiana Bridge som går över floden 
Guadalquivir. Här kan du få en sista skymt av 
Torre del Oro. Du fortsätter förbi 
Patrociniokyrkan, vidare förbi Camas och 
senare även Santiponce. Här går du igenom 
byn och passerar de magnifika romerska 
ruinerna efter staden Itálica. Itálica 
grundades förmodligen för att skydda den 
viktiga Silvervägen. Inträdet är gratis, ett 
besök rekommenderas. Efter Santiponce går 
leden förbi eukalyptusträd, bomullsplantage 
samt oliv- och majsodlingar. Det blir inte 
mycket skugga fram till Guillena, så ha gärna 
en hatt på huvudet. Guillena är en relativt 
stor stad, med över 10 000 invånare. Byn 
består främst av vita och låga hus, men här 
finns också så kallade ”Mundo Park”, en 
kombinerad djurpark, botanisk trädgård och 
nöjespark. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 186 m, 
sänkning: 173 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 

 
Foto: Kjell Bäckvall 
 

 
 

Dag 3 – Guillena – Castilblanco de los 
Arroyos 
Dagens vandring startar vid sportcentret. Du 
tar dig över floden Rivera de Huelva och 
fortsätter på grusvägar som går parallellt 
med den lite större vägen. Grusvägarna går 
förbi vackra apelsin-, plommon- och olivträd 
samtidigt som du får njuta av dofter från 
solvändor och betesdjur. Du kommer att gå 
igenom ett par fincas, Cañuelo Alto och El 
Chaparral. I den senare måste du ta dig 
igenom grinden för att fortsätta igenom El 
Chaparral. Här finns det gott om betesdjur, 
och även om du inte alltid kan se dem är det 
väldigt tydligt på grund av all kospillning. Du 
kommer fram till Castilblanco de los Arroyos, 
vackert beläget i det kuperade landskapet. 
Staden har allt du kan tänkas behöva, bland 
annat affärer, restauranger, apotek och 
bank.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 425 m, 
sänkning: 133 m. 
Medel vandring (grad 3) - 19 km 
 

Dag 4 – Castilblanco de los Arroyos – 
Almadén de la Plata 
De första 16 kilometerna av dagens vandring 
går på asfalterad väg, som du tyvärr är 
tvungen att dela med den lokala trafiken. Det 
är en ganska ointressant sträcka att vandra, 
vilket gör att många väljer att hoppa över 
denna sträcka och istället ta en taxi fram till 
finca Los Berrocales, vid Sierra Norte Natural 
Park. Vägmarkeringen igenom parken är 
väldigt väl utförd, med gula pilar på träd och 
mark. Det är viktigt att du har vatten med 
dig, eftersom det kommer bli en lång sträcka 
utan möjligheter att köpa något att dricka. 
Denna finca ägs av Andalusiens autonoma 
regering och därför underhålls den väldigt 
väl. Du går förbi ek, tall, hjortar och fritt 
betande kor. Efter 9 kilometer slutar fincan, 
men du fortsätter att vandra genom parken. 
Snart kommer du fram till en brant men kort 
uppstigning till Calvarios lusthus, 550 meter 
över havet. Väl uppe får du en helt fantastisk 
panoramavy åt alla håll. Du kommer bland 
annat kunna se Almadén och dess två torn, 
stadshuset och kyrkan. Vandringen ner till 
Almadén är ganska utmanande, med ojämn 
och stenig grund. Väl framme i Almadén bör 
du prova på lite Jamón Serrano, 
Serranoskinka. Den bästa ska vara gjord av 
grisar som enbart är uppfödda på ekollon, de 
är märkta med ”de bellota”. Att staden var 
viktig för Silvervägen förstår man redan av 
dess namn, Al Madin betyder ”gruvorna” på 
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arabiska och de la Plata ”av silver” på 
spanska. Stadshuset, som ligger i en 
byggnad från 1400-talet, är väl värt ett 
besök.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 614 m, 
sänkning: 459 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 29 km 
 

 
Foto: Kjell Bäckvall 
 

Dag 5 – Almadén de la Plata – Real de la 
Jara 
Leden ut ur Almadén de la Plata startar vid 
tjurfäktningsarenan, och är väl markerad. 
Även idag kommer du att vandra genom 
privata fincas, varav många ägs av 
tjurfäktare. Idag kommer du att få gå igenom 
flertalet grindar. Glöm inte bort att stänga 
dem efter dig! Du kommer säkert att stöta på 
några ”Svarta grisar”, en art som i detta 
område strövar runt fritt i ekskogarna och 
äter ekollon. Detta gör köttet till en 
delikatess. Du fortsätter längs grusvägar, på 
vissa ställen helt utan skugga. Det är viktigt 
att du har med dig gott om vatten och en 
hatt på huvudet. De sista kilometerna är 
något mer utmanande än resten av dagen, 
men slutligen kommer du fram till Real de la 
Jara. Här kan du ta ett dopp i den allmänna 
poolen, besöka slottet eller någon av byns 
barer.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 272 m, 
sänkning: 274 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 17 km 
 

Dag 6 – Real de la Jara – Monesterio  
Du vandrar längs Calle Real ut ur Real de la 
Jara, och snart kommer du att se ruinerna 
från ett gammalt slott, Los Torres. Nu lämnar 
du Andalusien bakom dig och välkomnar 
Extremadura och provinsen Badajoz. Du 
kommer att märka att vägmarkeringen 
ändras. Nu är det stora grå granitblock med 

ett gult streck på. Vandringen blir nu flack en 
stund, om än något stenig. Efter att ha 
vandrat förbi en hel del betande djur, ska du 
ta dig upp till 450 m.ö.h. innan du så 
småningom ansluter till en lite större väg, N-
630. Efter några kilometer är du framme vid 
dagens mål, staden Monesterio. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 419 m, 
sänkning: 150 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km 
 

 
Foto: Kjell Bäckvall 
 

Dag 7 – Monesterio – Fuente de Cantos 
Idag blir vandringen lite lättare, men det 
kommer bli begränsat med skugga. Du börjar 
med att gå längs grusvägar förbi stenmurar 
som markerar fincas. Du fortsätter igenom 
fincas, öppnar och stänger grindar och efter 
en knapp timme kommer träden nästan 
upphöra helt och ersättas av öppna fält. 
Snart är du framme i Fuente de Cantos. Här 
föddes den kända konstnären Zurbarán, men 
då han flyttade härifrån redan vid 8 års ålder 
finns det inga spår efter honom.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 191 m, 
sänkning: 355 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 

Dag 8 – Fuente de Cantos – Zafra  
Vandringen idag är flack och du kommer att 
gå igenom två mindre städer innan du 
kommer fram till Zafra. Dessa städer är 
Calzadilla de los Barros och Puebla de 
Sanchos Pérez. Båda städerna har alla de 
faciliteter du kan tänkas behöva. Du tar dig 
ut ur Fuente de Cantos och kan se San 
Juans eremitage. Härifrån går du på 
grusvägar längs en vinodling till Calzadilla de 
los Barros. I nästa stad, Puebla de Sanchos 
Pérez finns det flera vackra byggnader, så 
som en tjurfäktningsarena från 1300-talet. 
Det sägs vara den äldsta i Spanien. Efter 
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Puebla de Sanchos Pérez vandrar du intill 
järnvägen fram till Zafras järnvägsstation, 
där du svänger in mot staden. Zafra är ett 
viktigt jordbrukssamhälle med drygt 20 000 
invånare.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 197 m, 
sänkning: 254 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 26 km 
 

Dag 9 – Zafra – Villafranca de los 
Barros 
Efter en härlig frukost fortsätter du din 
vandring, idag mot Villafranca de los Barros. 
Längs vägen Camino Viejo de la Sierra tar du 
dig ut ur Zafra. Redan efter 5 kilometer tar 
du dig upp till dagens första by längs leden, 
Los Santos de Maimona. Vidare har du en 
trevlig vandring intill oliv- och vinodlingar. 
Efter drygt 7 kilometer tar relativt lätta 
grusstigar vid som tar dig fram till Villafranca 
de los Barros. Detta är en lite mindre stad, 
men en framgångsrik sådan. Här finns gott 
om krukmakare och vin. En av de intressanta 
byggnaderna i byn är den gamla 
mjölfabriken, med vackra industriugnar. Det 
är idag ett kulturcenter. Imponerande är 
också den lokala Jesuitskolan med sin 
vackra byggnad och trädgård.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 226 m, 
sänkning: 325 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km  
 

 
Foto: Kjell Bäckvall 
 

 
 
 
 
 

Dag 10 – Villafranca de los Barros - 
Almendralejo  
Du lämnar Villafranca de los Barros framför 
Jesuitskolan. Nu kommer du att se den gula 
pilgrimsmusslan för första gången på 
vägmarkeringarna. Du vandrar genom ett 
helt platt landskap med vin- och 
olivträdsodlingar så långt ögat når. Här odlas 
bland annat druvorna merlot, pardina och 
cincibel. Är det en väldigt solig dag kan det 
bli ganska varmt under dagens vandring. 
Regnar det kommer du vandra i den vackra 
röda leran som skapas när regnet möter 
gruset och sanden du går på. I slutet av 
dagen ser du vita byggnader i väster, 
Almendralejo. Du lämnar leden och vandrar 
drygt 4 km in till den lilla staden. 
Almendralejo är huvudorten i Lerlandet. 
Förutom krukmakeri och jordbruk är 
Almendralejo känt som Ciudad Internacional 
del Vino, internationella vinstaden. 
Almendralejo erbjuder ett par intressanta 
byggnader och en och annan mysig gata 
men är i allmänhet inte särskild vacker, så 
här har man satsat på att ha kul istället. I 
staden firas ideligen mässor, ferias och 
fiestas.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 72 m, 
sänkning: 127 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 18 km 
 

 
Foto: Kjell Bäckvall 
 

Dag 11 – Almendralejo – Mérida  
Den sista dagen börjar med en flack och lätt 
vandring till Torremejía. Här kan ni passa på 
att stanna för en kopp kaffe eller något lätt 
att äta. Ut ur staden kommer du via vägen 
Calzada Romana. Den lätta vandringen 
fortsätter fram till Mérida, med bra 
vägmarkeringar med gula pilar och 
pilgrimsmusslor. Du kommer att vandra 
igenom en vacker och skönt skuggig 
trädgård och över en imponerande romersk 
bro över floden Guadiana. Mérida är en av de 
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fyra städerna längs leden som är med på 
UNESCOs världsarvslista på grund av sina 
intressanta romerska lämningar.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 151 m, 
sänkning: 307 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 26 km 
 

Dag 12 – Hemresa 
Om du inte valt att fortsätta ditt äventyr i 
Spanien är det dags att återvända hemåt. 
 

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: 3,1 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande. 

Två vandringsdagar är lätta, fem är 
medel och tre är utmanande. Det är 
längden på etapperna som gör vissa 
dagar utmanande och inte 
höjdskillnaderna. 

• 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 byarna.  

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

• Bitvis kan det vara glest med 
ledmarkeringar och du behöver då 
vara extra noga med att följa 
ledbeskrivningen och vara 
uppmärksam. 

• Total sträcka att vandra 221 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 Sevilla 
är: 

• Sevilla flygplats (8 km) 
• Málaga flygplats (214 km) 
• Madrid flygplats (550 km)  

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Mérida är: 

• Sevilla flygplats (196 km) 
• Madrid flygplats (359 km)  
• Málaga flygplats (404 km) 

 

Lokala transporter, utresa  
Mellan Sevilla San Pablo flygplats och 
centrum går det bussar två gånger i timmen. 
 
Från Málaga flygplats går det en direktbuss 
till Sevilla, annars måste du ta buss eller tåg 
in till centrum och sedan åka vidare med 
buss eller tåg till Sevilla. Räkna med ett byte 
på vägen vid tågresa. 
 
Flyger du till Madrid tar du buss eller tåg in 
till centralstationen, och därifrån tåg till 
Sevilla, oftast med ett byte på vägen. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Från Merida kan du ta buss direkt till Sevilla 
centrum och sedan flygbussen till 
flygplatsen.  
 
Om du ska till Madrid tar du tåget från 
Mérida, ibland med ett byte innan du 
kommer till Madrid centralstation. Härifrån 
tar du sedan tåg eller buss till flygplatsen. 
Ska du flyga från Málaga går det en väldigt 
tidig direktbuss från Mérida till Málagas 

http://www.vandra.se/
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flygplats. Vidare finns det tåg mellan Mérida 
och Málaga centralstation, med ett byte på 
vägen. Sedan kan du ta buss/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  
 
Andalusien 
Andalusien har det varmaste och soligaste klimatet på den Iberiska halvön med 3 000 soltimmar 
per år. Klimatet är dock mycket varierande beroende på område, vilket delas in i fyra olika 
områden.  
 
1. Det fuktiga medelhavs klimat med milda temperaturer i de områden som väter mot Atlanten, 
som i t.ex. Cádiz och Huelva 
 
2. Inlandsklimatet med kallare vintrar och mycket hett på sommaren finner man i t.ex. Sevilla, 
Córdoba och Granada. Córdoba har uppmätt den högsta temperaturen någonsin i Spanien, 52°C i 
skuggan. 
 
3. Subtropiskt klimat karakteriseras av behagliga temperaturer på vintern och hett på sommaren 
finner man i Costa del Sol och Almería kusten. 
 
4. Klimatet i bergen karakteriseras av långa, kalla vintrar och somrarna som är korta och inte så 
heta. Detta är klimatet i Sierra Nevada och bergsområden högre än 2 000 meter över havet. 
 
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. 
 

 
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. 
 

 

 
 

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/

