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Vandra i Spanien 

 

Cabo de Gata, 7 nätter 
Agua Amarga – San José, 6 vandringsdagar 

 

 
I Andalusiens sydöstra hörn hittar du naturparken Cabo de Gata. Cabo de Gata bjuder 
på en vandring genom såväl kargt och torrt inlandslandskap som längs det glittrande 
Medelhavet. Här hittar du också Andalusiens längsta sektion av orörd kust. Det 
vackra landskapet har vulkanursprung vilket visar sig i taggiga klippor, exotiska 
växter, palmer och stränder med såväl vit som svart sand. Byarna, med sina 
vitkalkade hus, pryder landskapet. 
 
Det torra och varma klimatet gör detta till en härlig destination när det inte är 
sommar i Sverige. Vandringen genom Cabo de Gata börjar i fiskebyn Agua Amarga 
och sedan går längs kusten till Rodalquilar, som ligger några kilometer inåt land. 
Därifrån ut mot kusten igen och målet i kustorten San José. Du bor 2 – 3 nätter på 
respektive ort och gör cirkelvandringar i respektive område de dagar du inte vandrar 
till nästa boende. Detta gör det lätt att anpassa vandringen efter dagsform och 
väder. 
 
 
Höjdpunkter 

• Vandring genom ett orört och dramatiskt landskap 
• Ett av Spaniens vackraste kustområden 
• Vackra stillsamma vitkalkade byar 
• Avskilda vikar och vackra stränder 
• Härligt klimat  
• Vida vyer över såväl kust som inland  
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Dag 1 – Ankomst Agua Amarga 
Du kommer troligen till Almería med buss 
från Málaga. I Almería möter en taxi dig som 
kör dig till ditt boende i Agua Amarga. Här är 
husen vitkalkade i typisk sydspansk stil och 
gatorna smala. Trädgårdarna är terrasserade 
och ligger med utsikt över havet.  
 
Namnet Agua Amarga kommer från 
arabiskans ”al-hawan” som betyder ”där 
vattnet finns”. Det spanska ordet ”amarga” 
ger ortsnamnet en lite kärvare betydelse, då 
”amarga” betyder ”bitter”. 
 

 
Agua Amarga 
 
Dag 2 – Cirkelvandring till Mesa de 
Roldán eller Olivo Milenario  
 
Idag kan du välja mellan två olika 
cirkelvandringar. Har du ork och startar tidigt 
är det möjligt att göra båda. Vill du 
genomföra båda rekommenderas att du 
börjar med vandringen ”Olivo Milenario”. 
Innan du ger dig av för eftermiddagsturen 
bör du kontrollera beräknad total tid för 
vandringarna och stämma av att du hinner 
tillbaka innan solen går ned. Vandringarna 
utgår från stranden nära hotellet. 
 

 
Olive Milenario 
 

Olivo Milenario  
Rambla Viruegas, en torr flodbädd av sand, 
går genom en torr och karg miljö. På våren 
blommar mimosaträd och ginsten lyser gul 
längs vägen. Flodbädden leder till Olivo 
Milenario, Andalusiens äldsta olivträd. Det 
räknas även som ett av de äldsta i 
Medelhavsområdet. Andra delen av 
vandringen tar dig tillbaka ut mot kusten. Du 
börjar mellan kullarna i det karga landskapet 
för att sedan ta dig upp på höjderna närmare 
kusten. Fantastiska vyer över havet, det 
fridfulla inlandet och vackra vikar, såsom 
Cala Plomo och Cala Enmedio, följer dig 
under dagen. Sista biten av vandringen går 
ut på udden söder om Agua Amarga. Här 
kommer dina stavar väl till pass så att du 
undviker att halka på det lösa underlaget. 
Turen ut på udden kan du hoppa över om du 
känner dig lite orolig för höjder och istället 
fortsätta direkt till Agua Amarga. 
 
Sammanlagd höjdmeter:  stigning 230 m, 
sänkning 230 m  
Lätt - medel vandring (grad 2 - 3) – 13 km  
 

 
På väg uppför Mesa de Roldán 
 
Mesa de Roldán 
Vandringen går längs stranden till norra 
delen av Agua Amarga. Här går det brant 
uppför längs en stig med löst underlag. 
Använd gärna dina stavar som stöd. Väl 
uppe på höjden fortsätter vandringen flackt. 
Här vandrar du genom ett stycke 
industrihistoria. Leden går delvis i ett 
område med järnmalmsgruvor som man kan 
se rester från. Ytterligare en stigning tar dig 
upp till utsiktstornet från 1600-talet och till 
fyren som ligger uppe på Mesa Roldán. 
Längs vägen bjuds du på härliga vyer över 
havet. La Mesa Roldán var en 
undervattensvulkan som skapade ett 
korallrev för sex miljoner år sedan. 
Korallrevet syns numera som ”en vit hatt” 
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uppe på det mörka berget. Dina 
vandringsstavar kommer väl till pass längs 
vandringen nerför. 
 
Sammanlagd höjdmeter:  stigning 290 m, 
sänkning 290 m  
Lätt - medel vandring (grad 2 - 3) – 10,5 km  
 

Dag 3 – Vandring Agua Amarga – Las 
Negras - Rodalquilar 
Idag lämnar du Agua Amarga och går 
söderut. Vandringen börjar längs stigar inåt 
land för att senare komma ut till kusten och 
leda dig mot Rodalquilar. Du går över slätter 
och torra flodbäddar (ramblas) på vägen mot 
ett undanskymt paradis. Bered dig på vackra 
vyer och härliga undanskymda vikar, de 
flesta endast nåbara till fots eller med båt. 
Förvånansvärt gröna oaser blandas med 
robusta klippor. Ta gärna en paus under en 
palm medan du lyssnar till havets brus. 
Ruiner av slott och utsiktstorn, lämningar 
från romare, morer och pirater, finns längs 
vandringen. Du passerar Las Negras där du 
kan stanna och släcka törsten innan du går 
vidare till stranden El Playazo.  
 

 
Slottet och viken San Pedro 
 
Rodalquilar är vackert beläget omgiven av 
berg och dateras till medeltiden. Gruvdriften 
gjorde platsen intressant för pirater som 
gärna ville åt alunet som utvanns. Det 
ansågs värdefullt och därför försökte 
invånarna skydda sig genom att bygga de 
befästningar som finns längs kusten. 
 
Längs vandringen finns ett parti som går 
längs bergssidan samt sicksackar sig ner för 
berget. Detta kan upplevas utmanande om 
du är rädd för höjder. 
 

 
Rodalquilar 
 
Sammanlagd höjdmeter: stigning 530 m, 
sänkning 500 m 
Medel - utmanande vandring (grad 3 -4) – 
21 km 
 
Vandringsalternativ 
Vandringen kan kortas ner till 14 km genom 
att avsluta vandringen i Las Negras och resa 
med bagagetransportören till Rodalquilar 
(kostnad för transfern tillkommer).  
 

 
Rambla de la Granadilla 
 
Dag 4 – Cirkelvandring Cerro del Cinto  
Dagens vandring, Rambla de la Granadilla, 
slingrar sig genom ett kargt landskap. 
Ramblan är en grön artär av bördigt 
landskap. Vegetationen är annorlunda med 
dvärgpalmer, oleander, vass, fikonträd och 
poppelodlingar. När du vandrar uppför mot 
Cerro del Cinto kan du njuta av de vackra 
vyerna av bergskedjorna Sierra Nevada, 
Gador, Filabres och Alhamilla. Du passerar 
det berömda Cortijo del Fraile, grundat på 
1700-talet. Denna plats inspirerade Federico 
Garcia Lorca till hans verk ”Blodsbröllop”. 
Även scener ur ett flertal filmer, såsom ”For 
a few dollars more” och ”Den gode, den 
onde, den fule” har filmats här. Sceneriet är 
vackert med sina varma jordtoner. Längs 
vandringen finns många bevis från 
gruvindustrin och guldrushen kvar. Bergen 
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ser bitvis genomborrade ut och ruiner efter 
små byar finns kvar. Mot slutet av 
vandringen finns det möjlighet, boeroden på 
öppettider, att besöka Casa de los Volcanes 
(Vulkanhuset) med dess fantastiska 
botaniska trädgård.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 320 m, 
sänkning: 320 m 
Lätt vandring (grad 2) – 16 km 
 

Dag 5 – Cirkelvandring Sendero 
Requena - Mirador Amatista - 
Rodalquilar 
Dagen börjar med en transfer till starten av 
Sendero Requena. Vandringen börjar längs 
en grusväg kantad av agaveplantor. När du 
närmar dig ravinen, Barranco Requena, 
passerar du över den smala Canal de 
Requena (ofta uttorkad) och kommer in ett 
underbart vackert ökenområde med 
spännande vulkanformationer. Små palmer 
klänger sig fast på bergssidorna och i 
ravinerna växer olivträd. Du går uppför den 
vackra och smala ravinen. Väl uppe ur 
ravinen breder ett torrare landskap ut sig. 
När du kommer upp på toppen ser du den 
andlöst vackra kuststräckan. Fiskebyarna La 
Isleta del Moro och Los Escullos, liksom 
tvillingtopparna El Fraile och Cerro de los 
Frailes (från en tidigare mycket kraftfull 
vulkan) visar sig om du tittar söderut. Stigen 
slingrar sig sedan ner genom en dalgång där 
det finns en gles skog av Aleppotall som 
märkligt nog kan överleva här. Slutet av 
vandringen tar dig via utsiktsplatsen Mirador 
Amatista innan du slutligen styr stegen mot 
Rodalquilardalen.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 240 m, 
sänkning: 410 m 
Medel vandring (grad 3) – 13 km  
 

 
Vy över Barranco Requena och dalen Campos del 
Cortijo del Frailo. 
 
 

Dag 6 – Vandring Rodalquilar – San 
José     
Det är dags att lämna Rodalquilar och vandra 
vidare mot San José. En imponerande 
vandring längs kusten med palmdungar, 
sanddyner och vackra vita byar. Vid Cala de 
los Toros upptäcker du en frodig oas med en 
slående svart sandstrand. La Isleta del Moro, 
som piraterna använde som ankringsplats, är 
en pittoresk och välkomnande fiskeby. Inåt 
land utgörs bakgrunden av toppen på Cerro 
de los Frailes (493 m.ö.h), Cabo de Gatas 
högsta punkt. 
 

 
 
San José är en numera populär turistort, 
men en gång i tiden var det en fiskeby. Byn 
växte fram i skydd av det fort som byggdes 
på udden som skyddar viken Bahía del 
Sollarete. Fortet förstördes under spanska 
inbördeskriget. Strosa gärna runt i staden 
eller längs den vackra stranden. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 310 m, 
sänkning: 330 m 
Medel vandring (grad 3) – 19 km 
 
Vandringsalternativ 
Vandringen kan kortas ner till 15 km genom 
att åka med bagagetransportören de första 
fyra kilometrarna (kostnad för transfern 
tillkommer). 
 
Dag 7 – Cirkelvandring San José 
Dagens vandring tar dig förbi några av de 
mest populära stränderna, men även till 
undangömda pärlor som endast kan nås till 
fots. Los Amarillos, Chica, Grande, Barrangco 
Lande de Perro Barronla och Media Luna är 
alla vackra vikar som lockar till bad. Den vida 
viken Los Genoveses är underbart vacker 
och Mónsulstranden har utgjort 
inspelningsplats för många filmer. 
Vandringen går upp och ner och är på sina 
ställen utmanande (kan upplevas obehaglig 
av den som är höjdrädd). Vägen tillbaka går 
genom San José Naturreservat. I 
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naturreservatet finns bofasta som bland 
annat brukar jorden och har djur. Ett tillstånd 
krävs för att få vandra i området, något som 
självklart ingår i ditt vandringspaket. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 280 m, 
sänkning: 280 m 
Medel vandring (grad 3) – 17 km 
 

 
San José 
 

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: 2,8/5 om 
du genomför alla vandringarna. 

• Vandringen är lätt till medel-
utmanande, 1 dag är lätt, 1 dag är 
lätt-medel, 3 dagar är medel och 1 
dag är medel-utmanande.  

• Vandringen går att göra lättare 
genom att avstå någon eller några av 
cirkelvandringarna. 

• Leden följer lokala grusvägar, 
naturstigar, stränder och uttorkade 
flodbäddar. Mycket korta sträckor 
går längs asfalterad väg. 

• Vandringen är kuperad. Underlaget 
är ofta stenigt och ojämnt, branta 
upp- och nedstigningar förekommer. 
Vi rekommenderar därför att du 
använder vandringsstavar, särskilt 
för de partier där underlaget är löst. 

• Några partier kräver att du är säker 
på foten och inte lider av höjdrädsla. 
För vissa, men inte alla, kan du välja 
annan väg. Transfer kan också bokas 
till (kostnad för transfer tillkommer) 
för någon av delarna. 

• Leden är dåligt markerad och ibland 
är inte t.ex. stigdelningar tydliga, så 
följ med noga i ledbeskrivningen. De 
markeringar som finns är blå/vita 
eller gröna/vita och målade på 
stenar, träd eller stolpar. Vita pilar på 
stolpar kan också förekomma. Vi 
rekommenderar att ni använder den 
GPX-fil som ingår i paketet och som 
kan laddas in i ett kartprogram på en 
smartphone.  

• Det finns några ställen där du korsar 
en ström eller uttorkad sådan. 
Beroende på vattenmängd kan du 
här behöva vada. Vanligtvis går det 
att gå på stenar över vattnet (notera 
att dessa kan vara hala), men det kan 
krävas att du tar av dig 
skorna/kängorna. Broar finns inte. 

• Total sträcka att vandra är 96,5 - 99 
km fördelat på 6 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor på trevliga hotell längs leden, alla 
med stor personlighet och charm. Det går 
bra att boka extranätter i orterna längs 
vandringen. 
 

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 Agua 
Amarga är: 

• Almería flygplats (55 km) 
• Granada flygplats (225 km) 
• Alicante flygplats (250 km) 
• Málaga flygplats (275 km) 

 
Närmaste flygplats till slutplats San José är: 

• Almería flygplats (35 km) 
• Granada flygplats (200 km) 

http://www.vandra.se/
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• Málaga flygplats (258 km) 
• Alicante flygplats (275 km) 

 

Lokala transporter, utresa 
Flyger du till Málaga flygplats är det enklast 
att ta buss direkt från flygplatsen till Almería 
(ALSA). Alternativt tar du dig först in till 
Málaga centrum och sedan vidare därifrån 
till Almería med buss (ALSA). Bussarna går 
flera gånger dagligen. Från flygplatsen går 
det buss/tåg in till centrum. I Almería väntar 
en taxi på dig och kör dig till Agua Amarga. 
 
Väljer du att flyga till någon av de andra 
flygplatserna ber vi dig kontakta oss för 
transportalternativ och pris. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Om du reser hem via Málaga flygplats tar du 
buss från San José till Almería. Dagliga 
avgångar hela veckan, med tätare avgångar 
måndag – fredag jämfört med under helgen 
(förbokad transfer mot tillägg). Restid ca en 
timme. Från San José tar du buss till Málaga 
flygplats. Det går även att resa med buss till 
Málaga centrum och därifrån vidare med 
buss/tåg till flygplatsen. 
 
Väljer du att flyga hem från någon av de 
andra flygplatserna ber vi dig kontakta oss 
för transportalternativ och pris. 
 

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 mejl. 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:vandra@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 
Cabo de Gata är skyddat i väster av Sierra Béatica. Detta gör att det regnar mycket lite i området. 
Faktiskt är området Spaniens torraste, med endast mycket lite regn 2 – 3 dagar per månad. 
Temperaturen är stabil och det är milt året runt. Vintrarna har en medeltemperatur på 12 grader 
medan somrarna når 26 grader i medeltemperatur. Somrarna kan dock bli mycket varma, det är 
inte ovanligt med temperaturer på 35 grader. Sjöbris förekommer de flesta dagar, vilket vanligtvis 
innebär ostliga vindar. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
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Cabo de Gata 
Vandringen följer i huvudsak lokala vandringsvägar och naturstigar med få ledmarkeringar. 
Området är kuperat och går såväl upp på höjder som i dalar och längs uttorkade flodbäddar. 
Underlaget kan vara såväl löst som ojämnt. Vi rekommenderar därför att ni tar med stavar under 
vandringen. En del vattendrag ska passeras och beroende på årstid så kan vattenflödet vara 
större eller mindre. Det kan därför bli aktuellt att vada på något ställe. En stor del av året är de 
dock uttorkade. En del av vandringen går genom naturreservatet Cabo de Gata-Níjar där särskild 
hänsyn ska tas till natur, djur och de boende i området. 
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