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 b IBIZA

INLEDNING
Spanien är en perfekt plats att utforska 
med bil eller motorcykel. Lär känna his-
toriska vägar, charmiga byar och städer 
med mäktiga monument.

Landet har ett av de största motorvägs-
näten i Europa, och över 30 internatio-
nella flygplatser. Därför kan du lätt och 
bekvämt ta dig runt på det sätt som 
passar dig bäst. Dessutom hittar du de 
främsta hyrbilsfirmorna över hela lan-
det.

Känn havsbrisen och andas in den fris-
ka luften medan du kör längs kust- eller 
bergsvägar, inbäddade i vackra land-
skap. Från glaciärer och bergstoppar i 
Pyrenéerna till vulkanformationer och 
tropisk vegetation på Kanarieöarna. 

Den mångskiftande spanska naturen 
bjuder alla äventyrslystna på en storsla-
gen omgivning.

Det finns tusentals hemliga ställen att 
upptäcka. Bländas av de vita byarna i 
Andalusien eller färdas genom pittores-
ka små fiskestäder i norra Spanien. Välj 
din resa och ge dig ut på vägarna!

Lär känna små städer fyllda av historia. 
Ta del av kultur och mattraditioner i 
ett land med härligt klimat. Låt dig dras 
med i äventyret, och använd alla dina 
sinnen. Vad ser du? Vad hör du? Vad 
känner du?

Besök Spanien, ett perfekt land just för dig!
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Ta på dig hjälmen och ladda för en av 
Spaniens vackraste motorcykelvägar. 
Ruta Vía de la Plata (Silverrutten) länkar 
samman Gijón med Sevilla, och sträcker 
sig genom flera regioner. Rutten följer 
en gammal romersk väg. Du kan utfors-
ka den på motorcykel (eller med bil om 
du hellre vill det) längs den moderna 
A-66 eller den mer klassiska N-630. 
Den senare har andra hastighetsbe-
gränsningar, men landskapen är väldigt 
intressanta.

Du kan börja din tur vid floden Guadal-
quivir i Sevilla, den romerska antikens 
Hispalis. En vacker stad med guldkorn 
som katedralen och klocktornet Giral-
da, Real Alcázar och Torre del Oro. Den 
andalusiska delen av rutten bjuder på 
vackra vyer med höjder täckta av ste-
nekar, tallar och olivträd. Stanna till i 
Santiponce och lär känna Itálicas arke-
ologiska lämningar, den första staden 
som det romerska imperiet grundade i 
Hispania. 

SILVERRUTTEN 
PÅ MOTORCYKEL

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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Ett annat alternativ är att besöka Car-
mona, det romerska Carmo, en av de 
viktigaste städerna i Andalusiens histo-
ria.

Medan du färdas genom Extremadura 
kan du stanna till i mysiga små byar och 
städer i provinsen Badajoz, som Mont-
emolín, Zafra och Fuente de Cantos. 
Sedan kommer du fram till Mérida och 
Cáceres, två fina städer som har utsetts 
till kulturarv av Unesco. Den först-
nämnda är känd som “lilla Rom”, och har 
ett imponerande arkitektoniskt arv med 
romerskt ursprung. Andra intressanta 
platser är Plasencia, Hervás, med sitt 
judiska kvarter, och Baños de Monte-
mayor som ännu bevarar en del av den 
ursprungliga romerska vägen.

I Castilla y León är det naturen som spe-
lar huvudrollen. Det märks i den medel-
tida staden Béjar i provinsen Salaman-
ca, där du kör förbi floder, gröna dalar 
och snötäckta bergstoppar. Lite längre 
norrut, sedan du stannat till för att äta 
smakrik jamón ibérico i Guijuelo, fort-
sätter vägen genom de monumentrika 
städerna Salamanca, Zamora och León.

Du kan också göra ett stopp i charmi-
ga småstäder som Benavente (Zamo-
ra), med sina romanska kyrkor, och La 
Bañeza, där Spaniens enda gaturace för 
motorcyklar i stadsmiljö äger rum.

SILVERRUTTEN PÅ MOTORCYKEL
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Lär känna Asturien i din egen takt längs 
A-66 eller på den slingrande N-630 
upp till Puerto de Pajares, en sann 
dröm för motorcyklister. Det är en fin 
kurvig sträcka som går parallellt med 
tågrälsen, där det ännu finns spår av 
gamla stationer. Stanna till för att andas 
in den rena luften och beundra naturre-
servatet Parque Natural de Las Ubiñas-
La Mesa. Den här sköna omgivningen 
leder fram till staden Lena, känd som 
“Porten till Asturien”. Här kan du se den 
förromanska världsarvskyrkan Santa 
Cristina de Lena.

Den sista etappen tar dig genom bergs-
kommunerna i Montaña Central Astu-
riana, en storslagen sträcka. I området 
finns imponerande naturliga utsikts-
platser som Angliru, Coto Bello, El Pu-
erto de la Cubilla och Gamoniteiro.

Vägen går genom den eleganta staden 
Oviedo, med sin gotiska katedral. Sedan 
du passerat Villa romana de Veranes 
väntar dig Gijón, en välmående stad vid 
Biscayabukten där lämningar från den 
romerska tiden finns bevarade, som ba-
den Termas de Campo Valdés eller Par-
que Arqueológico Natural de la Campa 
Torres.

Ett tips: 
Ansök om det kostnadsfria kortet Moto Vía 
Card så får du rabatt hos flera butiker och 
företag längs vägen. 

Närliggande flygplatser: 
Sevilla-San Pablo och Asturias 
(vid resvägens början och slut)
Ungefärlig längd: 
800 km
Mer information: 
www.rutadelaplata.com

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

COTO BELLO, UTSIKTSPLATS I ALLER  
 ASTURIEN
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Du börjar din resa i Donostia-San Se-
bastián, en av Spaniens vackraste stä-
der. Åk inte därifrån förrän du har ätit 
deras berömda pintxos (läckra tilltugg i 
miniatyr) och, om vädret tillåter, tagit ett 
dopp vid den fina Playa de La Concha.

Fortsätt din resa genom Baskien längs 
N-634, en vacker väg som löper paral-
lellt med kusten. Du passerar små stä-
der i provinsen Guipúzcoa som Zarautz, 
ett surfmecka, och Getaria, där du kan 
provsmaka txakoli, ett vitt vin som är 
typiskt för regionen. Från stadens fyr, 
på höjden Monte de San Antón, har du 
utsikt över Getarias hamn och omgiv-
ningar.

En oförglömlig kustväg tar dig förbi orörda stränder, mysiga 
byar, städer och naturreservat i norra Spanien: Baskien, 

Kantabrien, Asturien och Galicien.

RES GENOM
DET GRÖNA SPANIEN

RES GENOM DET GRÖNA SPANIEN
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` SAN JUAN DE GAZTELUGATXE

BISCAYA 

Ta av mot biosfärreservatet Reserva 
de la Biosfera de Urdaibai i Vizcaya. 
Det är ett av de bäst bevarade våt-
marksområdena i södra Europa. Be-
sök utsiktsplatser som Cabo de Matx-
itxako. Härifrån kan du se San Juan 
de Gaztelugatxe, en ö som du når 
genom att gå över en bro och sedan 
vidare uppför 242 trappsteg. När du 
når toppen möts du av ett litet kapell 
som är tillägnat Johannes Döparen. 
Återgå sedan till din rutt på motorvä-
gen längs Biscayabukten från Bilbao.

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 a PICOS DE EUROPA
KANTABRIEN  

RIBADESELLA
ASTURIEN 

De pittoreska städerna Castro Urdia-
les, Laredo och Santoña välkomnar dig 
till Kantabrien. I regionen finns gott om 
platser med grottmålningar, som den 
häpnadsväckande Altamiragrottan, ut-
sedd till världsarv av Unesco. Den ligger 
alldeles nära den lilla medeltida staden 
Santillana del Mar. Rutten kommer att 
ta dig vidare till Kantabriens huvudstad 
Santander, en av de vackraste städerna 
vid kusten med majestätiska byggnader 
och trädgårdar. Staden har en fantas-
tisk vik och är omgiven av höjder. Sedan 
väntar dig små kuststäder som Laredo, 
Comillas och San Vicente de la Barqu-
era. 

Härifrån kan du fortsätta längs N-621 
mot nationalparken Picos de Europa. 
Det är ett magiskt område som består 
av tre bergsmassiv med väldigt speciel-
la förutsättningar eftersom de ligger på 
endast 20 kilometers avstånd från ha-
vet. Du tar dig enkelt hit från byarna La 
Hermida och Potes.

Du vet att du har kommit fram till Astu-
rien när du kört över floden Deva. Ge-
nast ser du skyltningen mot El Pindal, 
ännu en känd grotta med förhistorisk 
konst. Fortsätt resan bland dalar och 
förtjusande små kuststäder som Llanes 
och Ribadesella. Passa på att övernat-
ta och prova den typiska cidern. I Gijón 
kan du besöka Cimadevilla, det gamla 
fiskekvarteret, och sedan ta dig uppför 
höjden Santa Catalina. Här kan du se 
den enorma skulpturen Elogio del Hori-
zonte, av Eduardo Chillida. Ställ dig vid 
den och känn de mullrande vågorna 
och en dånande vind.

RES GENOM DET GRÖNA SPANIEN
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FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

FYRRUTTEN
GALICIEN
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Fortsätt mot Galicien och följ rutten 
med fyrar och orörda stränder som går 
från Ribadeo (Lugo) till A Guarda (Pon-
tevedra). Det är en fin väg längs den ga-
liciska kusten med klippor, stränder och 
kustbyar, och naturligtvis fyrarna som 
är belägna på storslagna platser.  

Det finns så mycket att se, som den 
underbara stranden Catedrales de Ri-
badeo (under påsken och sommaren 
måste du boka). Den anses vara en av 
världens vackraste stränder tack vare 
sina imponerande klippformationer. 
Besök också stranden Llas, i staden Foz 
(Lugo), som är 30 meter bred och har 
ett område med sanddyner.

Vilken väg du än väljer så är fyren vid 
Estaca de Bares ett måste. Det är den 
Iberiska halvöns nordligaste punkt, i 
kommunen Mañon (A Coruña). Från 
den historiska fyren, högt uppe på en 
höjd,

har du en otrolig utsikt över kusten. I 
samma provins väntar dig udden Cabo 
de Finisterre, som länge ansågs vara 
världens västligaste punkt, den så kall-
lade “världens ände”. Härifrån kan du se 
Costa de la Morte med sitt vilda land-
skap, branta klippor och imponerande 
stränder.  

Om du har tid rekommenderar vi att du 
följer vägen fram till hamnen i Vigo och 
passar på att besöka öarna Islas Cíes. 
De utgör den galiciska nationalparken 
Parque Nacional Marítimo-Terrestre de 
las Islas Atlánticas. Det är ett skyddat 
område som man endast kan komma till 
med båt, och antalet besök per dag är 
begränsade.  

Närliggande flygplatser: 
San Sebastián eller Santiago de Compostela 
(bland andra)
Ungefärlig längd: 
863 km

ÖARNA CÍES
PONTEVEDRA

RES GENOM DET GRÖNA SPANIEN
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Du kan börja din rutt österifrån i Piri-
neo catalán, eller västerifrån, i Pirineo 
navarro. Om du väljer det östra alter-
nativet så utgår du från Cap de Creus 
(Girona), där Pyrenéerna möter Med-
elhavet. I naturreservatet med samma 
namn hittar du dess fyr, som ligger på 
Iberiska halvöns ostligaste punkt. 

Hit kan du ta dig längs en smal väg från 
Cadaqués, den vackra lilla kuststaden 
där konstnären Salvador Dalí levde. 
Passa på att besöka Teatro-Museo Dalí 
för att lära känna hans verk på nära håll, 
och se den plats där han utvecklade sin 
excentriska personlighet.  

Upptäck Pyrenéerna på två hjul eller fyra. Den 430 kilometer långa bergskedjan utgör en 
naturlig gräns mellan Spanien och Frankrike. Pyrenéerna sträcker sig från Biscayabukten 
till Medelhavet och bjuder på fantastiska landskap där pittoreska vägar tar dig förbi vat-
tenfall, dalar och skogar.

FRÅN MEDELHAVET TILL BISCAYABUKTEN 
GENOM PYRENÉERNA

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

DALEN ARÁN
LLEIDA



13

 a

 a BESALÚ
GIRONA

En intensiv grönska omger dig längs din 
färd genom provinsen Girona. Du kan 
ta N-260 västerut för att åka genom 
vulkanlandskapet i La Garotxa, och be-
söka naturreservatet. Stanna till emel-
lanåt och gör små avstickare till char-
miga platser som Besalú, en fin liten 
medeltida stad, eller Castelfollit de la 
Roca, en av Spaniens minsta byar, med 
en yta som är mindre än 1 km2. Missa 
inte skyltningarna till de många utsikts-
platserna som du finner längs vägen. 
Du kan ta av mot N-230 och köra bland 
dalar och berg i Vall d’Arán (Lleida).

FRÅN MEDELHAVET TILL BISCAYABUKTEN

GENOM PYRENÉERNA

DALEN ARÁN
LLEIDA
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 a BENASQUE
HUESCA

Alldeles nära, i Pirineo aragonés, provin-
sen Huesca, finner du Pico Aneto. Det 
är det högsta berget i Pyrenéerna. Åter-
vänd till N-260 och fortsätt genom sa-
golika bergsbyar som Benasque, Aínsa, 
Sallent de Gallego och Ansó. Naturen 
är din följeslagare längs hela rutten och 
du kommer fram till Parque nacional de 
Ordesa y Monte Perdido, ett skyddat 
område. Parkera bilen och ta dig fram 
till fots eller med en specialbuss som 
stannar till vid tre imponerande utsikts-
platser.

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

NATIONALPARKEN ORDESA Y MONTE PERDIDO
HUESCA
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Resans sista tredjedel går genom Piri-
neo navarro. Fortsätt din färd västerut 
längs A-21 så kommer du till Pamplona, 
staden som Hemingway älskade och där 
festivalen San Fermín äger rum. Pas-
sa på att prova Navarras smakrika kök, 
som txistorra, den mest typiska korven. 
Innan du kommer till Pamplona kan du 
göra en avstickare till byn Ochagavía. Åk 
sedan vidare upp till det vackra bergs-
passet puerto de Tapla för att ta dig till 
Selva de Irati, en av Europas största 
och bäst bevarade bok- och gransko-
gar. På hösten möts du här av ett riktigt 
färgskådespel. Alldeles i närheten ligger 
Roncesvalles, en av utgångspunkterna 
för pilgrimsleden Camino de Santiago. 

Här kan vandrare och pilgrimer vila ut, 
på en mytomspunnen plats där kulturer 
möts. 

Du kan avsluta din resa genom Pyrené-
erna med att besöka Amaiur och Zu-
garramurdi, två små magiska byar i Val-
le del Baztán (Navarra) där tiden tycks 
ha stannat. Enligt legenderna är den se-
nare känd för sin grotta där häxsabbater 
ska ha ägt rum. 

Närliggande flygplatser: 
Barcelona – El Prats, San Sebastián eller Bilbao
Ungefärlig längd: 
650 km 

IRATISKOGEN
NAVARRA

FRÅN MEDELHAVET TILL BISCAYABUKTEN

GENOM PYRENÉERNA
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Din resa börjar i Vitoria-Gasteiz, 
Baskiens och provinsen Álavas huvud-
stad. Det är en förtjusande stad med 
många grönområden och en praktfull 
stadskärna där du finner ett stort utbud 
av barer och restauranger.  

Ta bergsvägen A-2124 som går genom 
Puerto de Herrera. När du kommer till 
Samaniego och utsiktsplatsen Balcón 
de La Rioja Alavesa har du en underbar 
utsikt över dalen Valle del Ebro. Under 
en molnfri dag kan du betrakta hela 
Rioja Alavesa och en del av regionen La 
Rioja.

Fortsätt din rutt genom vingårdarna 
längs N-232 mot magiska små städer 
som Laguardia, områdets huvudort, 
med sina stenlagda gator och gamla 
murar. Här väntar dig Bodegas Ysios, ri-
tad av Santiago Calatrava, en byggnad 
som är perfekt integrerad i landskapet. 
Du kommer också att fascineras av Bo-
dega Viña Real, ritad av den franske 
arkitekten Philippe Mazières. Huvud-
byggnaden i rött cederträ är formad 
som en vintunna.  

Väl framme i Elciego finner du La Ciu-
dad del Vino (Vinets Stad) som bjuder 
på en fest för alla sinnen. 

Vägen går genom vackra landskap med vingårdar. Den tar dig till nya vintempel, banbry-
tande byggnader och bodegor som skapats av de mest prestigefyllda samtida arkitekter-
na.  

VINRUTTEN 
I RIOJA ALAVESA

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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kände arkitekten Frank O. Gehry reser 
sig upp ur marken likt en vinranka. Även 
interiören är spektakulär, med ett exklu-
sivt hotell, restaurang, spa som erbjud-
er vinterapi, mötescenter och museum. 

Du kan avsluta din resa i Logroño, 
i grannregionen La Rioja. Lär känna 
områdets historia genom dess kyrkor 
och palats, som Concatedral de Santa 
María. Du kommer att älska stämningen 
på Calle Laurel, där du kan smaka på re-
gionens bästa tapas och viner.

Närliggande flygplatser: Bilbao
Ungefärlig längd: Cirka 95 km
Mer information: 
www.rutadelvinoderiojaalavesa.com

Här finns nära 400 vingårdar, alla med 
ursprungsbeteckningen La Rioja. 

VINRUTTEN I RIOJA ALAVESA 

VINGÅRDEN YSIOS
LAGUARDIA, ÁLAVA
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Upptäck medelhavskusten och dess 
charmiga byar, vikar med turkosblått 
vatten, historiska byggnader och ett 
välsmakande kök. En stor del av den här 
rutten går längs motorvägen A-7, känd 
som Autovía del Mediterráneo, och 
andra vägar som sträcker sig parallellt 
utmed kusten. Öppna bilfönstret och 
känn den friska havsbrisen.  

Din resa börjar i det underbara Barce-
lona. Nära den katalanska huvudstaden 
gör du ditt första stopp vid Castellde-
fels. 

Här blickar det gamla slottet Fels ut 
över kusten. Fortsätt på C-32 fram till 
den fina staden Sitges. Koppla av någ-
ra dagar på stränderna, och strosa om-
kring på de pittoreska gatorna. Den här 
miljön inspirerade en generation kata-
lanska konstnärer i slutet av 1800-talet.

I provinsen Tarragona kan du njuta av 
det fantastiska naturreservatet Punta 
de la Mora som ligger intill havet. Be-
undra vikarna med kristallklart vatten, 
som l’Arboçar, Cala Fonda eller Waikiki, 

MEDELHAVSKUSTEN 
FRÅN BARCELONA 

TILL ALICANTE

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 b SALOU
TARRAGONA

och besök intressanta platser som tor-
net Torre de los Escipiones eller slottet 
Castillo de Tamarit. Fortsätt din resa på 
C-31 till Salou, en av de platser som 
lockar flest turister vid Costa Dora-
da. Längs kusten hittar du vidsträck-
ta stränder, till exempel Levante eller 
Playa Larga, och vikar med fin gyllene 
sand. Letar du efter lugna naturomgiv-
ningar? Då kommer du att älska ön Isla 
de Buda som är belägen i den östra de-
len av Delta del Ebro. Det är en perfekt 
plats för fågelskådning.

Ta vägen A-7 fram till Peñíscola (Cas-
tellón, Regionen Valencia) som anses 
vara en av Spaniens vackraste städer. 
Här kan du se tempelriddarslottet Cas-
tillo del Papa Luna, en skådeplats i Game 
of Thrones. Besök också Parque natural 
de la Sierra de Irta, en magisk plats fylld 
av klippor och små vikar där du känner 
Medelhavets sanna natur.  Andra vackra 
ställen som du passerar är Oropesa del 
Mar med utmärkta stränder och infra-
struktur för turister, samt Benicassim, 
med sina historiska pampiga hus, villas, 
och en livlig strandpromenad.

MEDELHAVSKUSTEN FRÅN

BARCELONA TILL ALICANTE
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Fortsätt på motorvägen längs Medel-
havet tills du kommer fram till Valen-
cia, huvudstad i regionen med samma 
namn. Här kan du besöka Ciudad de las 
Artes y las Ciencias, ett av de främsta 
kultur- och vetenskapscentren i Euro-
pa. Du kan också promenera i stadens 
gamla stadskärna, Ciutat Vella, och be-
undra sevärdheter som världsarvet La 
Lonja de la Seda (Silkesbörsen).

När du fortsätter söderut kommer du 
till Alicantes kust i regionen Valencia. 
Stanna till i små vikar som Denia, Jávea 
och Calpe, eller i den charmiga staden 
Altea. Det är en väldigt fin plats som 
utmärks av de två blå kupolerna på för-
samlingskyrkan.  

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 a ALTEA
ALICANTE

Du måste prova en god paella, östra 
Spaniens främsta rätt. I det här områ-
det finns ett stort utbud av ris, skaldjur 
och färsk fisk på alla restauranger intill 
havet.

Närliggande flygplatser: 
Barcelona-El Prats eller Valencia-Manises
Ungefärlig längd: 
538 km

MEDELHAVSKUSTEN FRÅN

BARCELONA TILL ALICANTE
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MORELLA
CASTELLÓN

Morella är centrum för den här rut-
ten, och du kör längs pittoreska vägar 
inbäddade av sädesfält. Från janua-
ri till mars arrangeras dagar där den 
svarta tryffeln står i fokus. Det är ett 
unikt tillfälle att prova de lokala res-
taurangernas tematiska menyer. Den 
här vackra medeltida lilla staden do-
mineras av ett slott med murar från 
1300-talet. Det är väl värt att ta dig 
ända upp till slottet för att se ut över 
området Els Ports.

13 kilometer från Morella, längs 
N-232, finner du Bosque de Perero-
les,

en stor barrskog som passar bra för 
långpromenader. I den här fantastiska 
naturomgivningen bland bergen kan 
du övernatta i någon av stugorna eller 
utöva många slags äventyrssporter.  

Ta av mot Vallibona eller Castell de 
Cabres för att närma dig naturreser-
vatet Parque natural de la Tinença de 
Benifassà. Området karakteriseras av 
sina bergstoppar, bergspass och impo-
nerande raviner. Här får man ofta syn 
på kungsörnar, pilgrimsfalkar och gås-
gamar eftersom det är ett fågelskydds-
område (SPA-område, Special Protec-
tion Area).

I området Maestrazgo, som sträcker ut sig 
genom Castellón och Teruel (i regionerna 
Valencia respektive Aragonien), gömmer sig 
en ingrediens som är en av de mest efter-
traktade bland de stora kockarna. Det hand-
lar om svart tryffel, en svamp vars arom kan 
förhöja smaken på vilken maträtt som helst. 
Den bästa tiden för att besöka det här om-
rådet är under vintermånaderna, eftersom 
det är då man plockar den här delikatessen.

SVARTA TRYFFELRUTTEN, 
CASTELLÓN-TERUELFLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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Söderut, längs CV-12, väntar dig 
branta berg som omger Ares del 
Maestre, en pittoresk by med histo-
risk koppling till tempelherreorden. 
Den ligger på över 1 200 meter över 
havet. En storslagen utsiktsplats krö-
ner höjden. Alldeles i närheten kan du 
betrakta grottmålningarna i Cueva de 
la Remigia, som finns med på Unes-
cos världsarvslista. Du kommer hit via 
CV-15, samma väg som längre fram 
leder till avtagsvägen mot Benassal. 
Här kan du i den gamla stadskärnan 
se “La Mola”, med rester av den gamla 
muren, och en port med hästskobåge.

I närheten möts du av Paraje natural 
El Rivet, en vacker ekskog med trev-
liga leder och stigar där du kan se 
rovfåglar. På bara några minuter kom-
mer du fram till Culla, vars stadskärna 
har utsetts till en historiskt intressant 
plats. Förutom ett välbevarat mur-
omgärdat område, finns här också en 
flerhundraårig stenek som har utsetts 
till monumentalt träd av Valenciaregi-
onen. Som ett sista stopp på din resa 
rekommenderar vi att du tar dig upp 
till utsiktsplatsen vid Terrat, där du en 
molnfri dag kan skymta Medelhavet.

Närliggande flygplatser: 
Valencia-Manises, Zaragoza och Reus
Ungefärlig längd: 
64 km

SVARTA TRYFFELRUTTEN

NATURRESERVATET TINENÇA DE BENIFASSÀ
CASTELLÓN



 a CAMPO DE CRIPTANA
CIUDAD REAL
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Vår resa börjar i Toledo, huvudstad i 
Castilla-La Mancha, utsedd till världs-
arv av Unesco. Om du vill ha den bästa 
panoramavyn över staden kan du ta dig 
till utsiktsplatsen Mirador del Valle, via 
Carretera de Circunvalación eller Ron-
da del Valle.  

Ta CM-42 för att komma till Campo 
de Criptana (Ciudad Real). Betrakta 
de enorma väderkvarnarna som Don 
Quijote tog för jättar i ett av bokens 
mest berömda avsnitt. Du ser deras 
omisskännliga silhuetter blicka ned över 
staden. Av de tio som finns bevarade 
har tre fortfarande kvar sin ursprung-
liga mekanism från 1500-talet, och de 
övriga är nu små museer.

Cirka 18 kilometer härifrån ligger El 
Toboso (Toledo), där Quijotes stora 
kärlek Dulcinea bodde. I Museo Cer-
vantino kan du se flera specialutgåvor 
av det här litterära mästerverket. I när-
heten ligger också Belmonte (Cuenca), 
med sitt fantastiska medeltida slott, 
och Alcázar de San Juan (Ciudad Real), 
med sina släktgårdar från 1600-talet till 
1800-talet.  

Fortsätt söderut mot Ossa de Montiel 
(Albacete), där du kan återuppleva två 
av de mest kända scenerna ur bok-
en. Det handlar om grottan Cueva de 
Montesinos och slottet Castillo de Ro-
chafrida. Närma dig Villanueva de los 
infantes, som stoltserar med sitt arki-
tektoniska arv.

Vill du lära känna de platser där den 
snillrike riddaren, skapad av Miguel de 
Cervantes, slogs mot väderkvarnar och 
upplevde sina äventyr? Följ hans spår 
genom hundraåriga städer, mytom-
spunna slott, vinfält och naturområden 
i Castilla-La Mancha.

I SPÅREN AV 
DON QUIJOTE

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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Därefter åker du vidare till det ensligt 
belägna slottet Castillo de Montizón, 
i Villamanrique (Ciudad Real) och se-
dan kommer du fram till Valdepeñas 
med sina vingårdar, där du kan smaka 
DO-områdets vin.  

När du följer floden Acer kommer du 
fram till Campo de Calatrava och Al-
magro, med sina viktiga historiska mo-
nument som innefattar Plaza Mayor 
och en imponerande Corral de Comedi-
as (utomhusscen på en innergård) från 
1600-talet.   

I det här området kan du besöka städer 
som Puertollano, med anknytning till 
gruvdrift, och Calzada de Calatrava, 

där ruinerna av slottet Castillo de Salva-
tierra ligger.  

Utan att lämna Ciudad Real, kan du av-
sluta rutten i Argamasilla de Alba. Här 
kan du besöka Cueva de la Casa de 
Medrano, där det sägs att författaren 
började skriva sitt mästerverk medan 
han satt fängslad.  

Under din resa kan du smaka på mat 
med koppling till Cervantes. Till exem-
pel den rätt som författaren förevigade 
i sitt verk, Duelos y Quebrantos, bestå-
ende av äggröra med chorizo, skinka 
och grisfett. 

Flygplats för ankomst och avgång: 
Adolfo Suárez Madrid – Barajas
Ungefärlig längd: 
600 km

Härifrån kan du passa på att närma dig 
nationalparken Tablas de Daimiel, ett av 
Europas unika våtmarksområden, en plats 
där tusentals flyttfåglar passerar. 

I SPÅREN AV 

DON QUIJOTE

NATIONALPARKEN TABLAS DE DAIMIEL
CIUDAD REAL
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I Navaconcejo, som har en stor bigarrå-
produktion, finns typisk bergsbebyggel-
se i trä med utskjutande balkonger. Här 
hittar du också La Fábrica, en gammal 
vadmals- och tygfabrik från 1600-talet 
som gjorts om till kulturhus, Casa de la 
Cultura.  

Ditt nästa stopp blir i den lilla staden 
Cabezuela del Valle, som har utsetts till 
kulturhistoriskt intressant plats. Här kan 
du besöka körsbärsmuseet, Museo de 
la Cereza.

Alldeles nära Jerte ligger naturreser-
vatet Reserva Natural de la Garganta 
de los Infiernos, med sina spektakulära 
vattenfall och naturliga bassänger. Par-
kera bilen och ta dig tid att utforska de 
fantastiska naturomgivningarna. 

Tornavacas är den nordligaste lilla sta-
den i dalen Valle del Jerte.  

Dalen har fått sitt namn från den liv-
givande floden Jerte som har sin källa 
här. Den här delen av vägen är särskilt 
vacker, eftersom du kör mellan de im-
ponerande bergsmassiven Gredos och 
Sierra de Béjar. Vid den högsta punkten 
i Puerto de Tornavacas finner du en un-
derbar utsiktsplats, en naturlig balkong 
där du ser hela Valle del Jerte.  

Körsbärsträdens blomningstid varierar 
från år till år beroende på vinterns kli-
mat. Valle del Jertes turistbyrå har en 
webbplats där du hittar information om 
bäst tid att besöka området.  

Förutom sina berömda körsbär är det 
här området också känt för sina korvar 
och charkuterivaror av fläskkött.  

Närliggande flygplats: 
Adolfo Suárez Madrid – Barajas
Ungefärlig längd: 
30 km
Mer information: 
www.turismovalledeljerte.com

Att se körsbärsträden fylla hela den förtju-
sande dalen Valle del Jerte (Cáceres) med 
sina vita blommor är en sann upplevelse. 
För att njuta både av detta och det lokala 
köket är det bästa alternativet att besöka 
dalens städer längs en rak sträcka som föl-
jer N-110 parallellt med floden Jerte, från 
Navaconcejo till bergspasset Puerto de 
Tornavacas.

BLOMMANDE KÖRSBÄRSTRÄD 
I VALLE DEL JERTE

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

DALEN JERTE
CÁCERES
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TORNAVACAS
CÁCERES

BLOMMANDE KÖRSBÄRSTRÄD 

I VALLE DEL JERTE
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 b ALPUJARRA
GRANADA

Känn den fridfulla stämningen bland bergen i Las Alpujarras (Granada). Njut av landska-
pet medan du kör genom några av de finaste städerna och byarna i Andalusiens inland. 
Branta berg, vita byar och fält med olivträd karakteriserar den här traditionsrika regionen.

LAS ALPUJARRAS  
I GRANADA

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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Från den vackra staden Granada, din 
utgångspunkt, tar du A-44 och viker av 
mot Lanjarón, som är ingångsporten till 
Las Alpujarras Granadinas. Här finner du 
ett romantiskt spa med en hälsobrunn, 
en perfekt plats för att koppla av. En 
slingrande väg tar dig till Órgiva, huvu-
dort i den nedre delen av Las Alpujar-
ras, vid floden Guadalfeo. Det första du 
ser är kyrkan Iglesia Nuestra Señora de 
la Expectación med sina imponerande 
torn.

10 kilometer från Órgiva längs den pit-
toreska A-4132 väntar dig Soportújar, 
en plats som förknippas med mysterier 
och häxeri. Intill ett torg ligger Mirador 
del Embrujo (den förtrollade utsiktsplat-
sen), som vaktas av en fontän med två 
häxor och deras kittel. En annan utsikts-
plats är La Era de los Aquelarres, där du 
kan skymta dalen Valle de Órgiva och 
Medelhavet. Från den här byn kan du 
också ta dig till en annan väldigt speci-
ell plats, ett buddhistiskt center för den 
som söker tystnad, meditation och frid.

LAS ALPUJARRAS 

I GRANADA

MIRADOREN I SAN NICOLÁS
GRANADA
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Följ ravinen Barranco de Poqueira för 
att komma till den övre delen av Las 
Alpujarras. Här ligger Pampaneira, Bu-
bión och Capileira, tre charmiga byar 
med typisk arkitektur för trakten. Passa 
på att köpa hantverksprodukter i läder, 
keramik och tyg.   

Fortsätt till Trevélez, en av de högst be-
lägna kommunerna i Spanien. Från den 
här lilla byn har du en imponerande ut-
sikt över Sierra Nevada.

Sedan fortsätter du din resa på A-4132 
och kör genom byar som Juviles, Meci-
na Bombarón, Yegen, eller Puerto de la 
Ragua. På alla dessa platser kan du äta 
utsökt skinka.  

På tillbakavägen kan du välja A-348 som 
går lite längre söderut i Las Alpujarras. 
Här hittar du byar som Yátor och Cádiar 
eller den vackra vita byn Torvizcón.  

Närliggande flygplatser: 
Granada/Jaén-Federico 
García Lorca och Almería
Ungefärlig längd: 
109 km

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 b PLAYA DE LA CALETA
CÁDIZ

Öppna bilens fönster och känn havs-
brisen medan du kör längs Cádiz kust. 
Det är ett naturparadis med fantastis-
ka stränder där du kan lämna vardagen 
bakom dig. Utforska vita byar och orör-
da stränder med naturomgivningar där 
du kan koppla av eller utöva vattenspor-
ter. Du följer A-480 och gör avstickare 
längs mindre vägar.  

Börja din resa i Jerez de la Frontera, 
sherryns huvudstad. Det är din ut-
gångspunkt när du kör mot Costa de la 
Luz, där Atlanten och platser som San-
lúcar de Barrameda väntar dig. 

Under kvällarna i augusti förvandlas 
stränderna här till en otrolig skådeplats 
för Spaniens äldsta hästkapplöpningar.

Du kommer att förälska dig i det lju-
sa Cádiz, Västeuropas äldsta stad. Du 
möts av en vacker vik, vita hus längs 
trånga gator i kvarter där gamla utkik-
storn finns här och där. Att besöka ka-
tedralen, i barock- och nyklassisk stil, är 
ett måste.  

LÄR KÄNNA  
STRÄNDERNA I CÁDIZ

LÄR KÄNNA STRÄNDERNA 

I CÁDIZ
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CONIL DE LA FRONTERA

CÁDIZ

Njut av platser som Conil de la Frontera. Här 
hittar du den imponerande stranden El Palmar, 
med kristallklart vatten och en vacker skyddande 
omgivning. Om du letar efter en mer avskild och 
orörd plats så bjuder klipporna i Roche på vackra 
vikar som förenas av en stig. Några av dem kan 
du bara komma till när det är lågvatten, tack vare 
trappsteg som har huggits ut ur klippan.

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 a ZAHARA DE LOS ATUNES
CÁDIZ

Andalusiens sanna smaker finner du i 
kustbyar som Zahara de los Atunes. Pro-
va den typiska friterade fisken, pescaíto 
frito, eller den utsökta tonfisken, atún de 
almadraba. Det stora utbudet av strän-
der har något att erbjuda alla smaker. 
Ett måste är att besöka viken Cala de 
los Alemanes med sina klippor, naturli-
ga bassänger och vågbrytare.  

Fortsätt mot Tarifa, promenera på den 
kilometerlånga Playa de Bolonia, omgi-
ven av tallar och enorma dyner av vit 
sand. Här vid kusten kan du passa på 
att besöka ruinerna efter den gamla ro-
merska staden Baelo Claudia. En annan 
överraskning hittar du vid Playa de Val-
devaqueros, särskilt om du tycker om 
vindsurfing och kitesurfing.

Du kan fortsätta din resa genom de vita 
städerna och byarna i Sierra de Cádiz, 
en vacker rutt som följer slingrande väg-
ar och en fantastisk omgivning. Du åker 
genom 19 samhällen, bland dem Arcos 
de La Frontera, Algodonales, Torre Al-
háquime, Grazalema och Benamaho-
ma. På de här platserna märks det ara-
biska arvet i husens vitkalkade fasader, 
som ibland smälter in i själva klipporna.  

Närliggande flygplatser: 
Jerez de la Frontera-Jerez la Parra, Se-
villa eller Málaga-Costa del Sol
Ungefärlig längd: 
204 km
Mer information: 
www.cadizturismo.es

Ett måste är att besöka viken Cala de los Alemanes 
med sina klippor, naturliga bassänger och vågbrytare. 

LÄR KÄNNA STRÄNDERNA 

I CÁDIZ
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CABO DE FORMENTOR
MALLORCA

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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Fantastiska inlandslandskap, charmiga byar, förhistoriska 
ruiner, vikar med turkosblått vatten... Det är bara några av 
alla underbara platser som du hittar på ögruppen Balearer-
na. Du kan lätt skräddarsy din resa, men genom att välja 
väg Ma-10 förenas den vackra kusten med de branta berg-
slandskapen i Serra de Tramuntana.

UTFORSKA MALLORCA 
FRÅN HAV TILL BERG

UTFORSKA MALLORCA 

FRÅN HAV TILL BERG



 a PUERTO DE ANDRATX
MALLORCA
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Från huvudstaden Palma tar du dig till 
Puigpunyent, och här ser du vilket na-
tursceneri som väntar dig. Byn är om-
given av stora barrskogar och impone-
rande berg, och är utgångspunkt för en 
fascinerande färd genom öns inland.  

Ta dig fram i din egen takt medan vägen 
slingrar sig fram längs svindlande klip-
por. Du kan göra en avstickare till den 
vackra kustbyn Banyalbufar och de fina 
stränderna där, eller åka till Valldemos-
sa, i skydd av Serra de Tramuntana, med 
sina stenlagda gator och blomsterpryd-
da torg. Här väntar dig La Real Cartu-
ja, ett gammalt kloster där den polske 
kompositören Chopin bodde med den 
franska författaren George Sand.

Längst västerut på ön ligger kommu-
nen Andratx, omgiven av vackra berg 
och pittoreska små kuststäder som Port 
d’Andratx.  

Fortsätt på Ma-10 parallellt med kusten 
och stanna till vid utsiktsplatser som Sa 
Foradada för att betrakta Medelhavets 
blå horisont. Nästa stopp på vägen är 
Deià, en liten by med vackra vikar, sko-
gar och olivlundar. Här har framstående 
personer som ärkehertig Ludwig Salva-
tor av Toscana och musikern Manuel de 
Falla med flera funnit sin fristad.  

När du följer vägen norrut kommer du 
till Sóller. 

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 b PUERTO DE SÓLLER
MALLORCA

Se den mäktiga församlingskyrkan Sant 
Bartomeu och ta den gamla spårvag-
nen till Port de Sóller, ännu en plats du 
måste besöka under din resa på Mal-
lorca.  

Bergskedjan Serra de Tramuntana är 
mer än 100 kilometer lång, men inte 
så bred, och därför har du panora-
mavyer under hela din resa. Du kan se 
både dalar och inlandsberg, och ravi-
ner som leder ned till havet. Detta blir 
extra tydligt när du kör mot den char-
miga staden Pollença, som har en liv-
lig hamn och historisk stadskärna med 
medeltidsatmosfär. 

Innan du kommer fram kan du ta av till 
Sa Calobra och köra nedför en kurvig 
väg. Den avslutas på en av öns bästa 
platser, en underbar klapperstensvik vid 
den mäktiga ravinen Torrent de Pareis.  

UTFORSKA MALLORCA 

FRÅN HAV TILL BERG
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Därefter kan du närma dig Monaste-
rio de Lluc, ett kloster som är öns and-
liga hjärta. Det ligger på 400 meters 
höjd, i byn Escorca. Inne i klostret kan 
du betrakta madonnastatyn La Virgen 
de Lluc, Mallorcas skyddshelgon, känd 
som “La Moreneta” (den mörka).

Om du fortsätter norrut, innan du åker 
vidare till Palma, så märker du hur 
landskapet blir allt brantare och vege-
tationen ger rum för det oändligt blå 
Medelhavet. Nu kommer du fram till 
Cabo de Formentor, Mallorcas nordli-
gaste punkt. Besök utsiktsplatsen vid 
Es Colomer eller fyren vid Formentor 
för att ta en bild och föreviga din resa.   

Närliggande flygplatser: 
Palma de Mallorca
Ungefärlig längd: 
89 km
Mer information: 
www.infomallorca.net

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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 b

Teneriffa är en ovärderlig skatt för alla naturälskare. Du kör på öns slingrande väg-
ar genom drömlika omgivningar. Vulkaniska landskap, svindlande klippor, tropiska 
stränder och urskogar bildar en perfekt harmoni på den kontrastrika ön.

UPPTÄCK TENERIFFAS   
NATURRIKEDOMAR

UPPTÄCK TENERIFFAS 

NATURRIKEDOMAR

NATIONALPARKEN TEIDE
TENERIFFA
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Ta TF-21 för att komma till öns cen-
trum där du hittar Parque nacional del 
Teide med sin enorma inaktiva vulkan 
vars topp (3 718 meter) är den hög-
sta i Spanien. Här finns mängder av 
vulkankäglor och lavaflöden. I områ-
den som Pico Viejo, även den en över 
3 000 meter hög vulkan, möts du av 
fascinerande färger och former, som 
snarare ser ut att höra hemma på Mars 
än på jorden.   

Om du tycker om utmaningar kan du 
prova att klättra upp mot toppen av 
Teide, 

det är en unik upplevelse. Ett annat al-
ternativ som är snabbare och mer be-
kvämt, är att använda linbanan som du 
kommer till på vägen som går från La 
Orotava.  

När du fortsätter genom nationalparken 
kommer du fram till andra sidan av ön. 
Naturen här, med klipporna i Los Gi-
gantes, talar för sig själv. Du följer TF-
38 och sedan TF-1. Kanarieöarnas ur-
sprungsbefolkning guancherna kallade 
den här platsen för “Helvetets murar”. 

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA

KLIPPOR VID LOS GIGANTES
TENERIFFA
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De vertikala klippväggarna störtar ner 
i Atlanten från en höjd på mellan 300 
och 600 meter. Passa på att vila ut eller 
ta ett dopp vid någon av stränderna i 
närheten, som Playa de los Guíos, och 
betrakta det här naturunderverket.  

Din nästa etapp på den här rutten ge-
nom Teneriffas fina naturomgivningar 
är Parque rural de Teno. För att kom-
ma hit tar du väg TF-436. El Teno är 
ett vulkaniskt bergsmassiv med stora 
kustklippor och utsiktsplatser där du 
kan se fåglar som fiskgjuse, tornfalk, 
berberfalk med flera.

Härifrån tar du väg TF-5 mot världs-
arvsstaden San Cristóbal de La Laguna 
för att besöka den västligaste delen av 
ön, där du finner Parque rural de Ana-
ga. Lämna bilen vid någon av utsikt-
spunkterna och utforska olika stigar i 
de magiska lagerskogarna, en förhisto-
risk naturskatt som återfinns i subtro-
piskt klimat. Från höjden kan du skymta 
klippöarna Roques de Anaga som höjer 
sig likt två kolosser vid Teneriffas kust.  

Närliggande flygplatser: 
Tenerife Sur
Ungefärlig längd: 
152 km
Mer information: 
www.webtenerife.com

UPPTÄCK TENERIFFAS 

NATURRIKEDOMAR
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Slottsrutten, Ruta de los Castillos, är 
idealisk för att utforska områdena Cin-
co Villas och Hoya de Huesca/Plana 
de Uesca. Den här vägen är tre och en 
halv timme lång och bjuder på kyrkor, 
medeltida fästningar och fantastis-
ka exempel på romansk konst. Vackra 
byar som Sos del Rey Católico och Un-
castillo (Zaragoza) kommer du att min-
nas länge.  

Genom provinsen Teruel sträcker sig 
rutten Puertos del Silencio, en fin väg 
genom små muromgärdade städer med 
slott, medeltida broar samt romanska 
och gotiska kyrkor. Vägen tar dig under 
nära fem timmar genom Maestrazgo 
och Gúdar-Javalambres berg och dalar.

Rutten Orígenes del Reino de Aragón 
(Kungariket Aragoniens ursprung) tar 
två och en halv timme. Du färdas ge-
nom de gröna dalarna vid Hecho och 
Ansó, i den aragoniska delen av Pyrené-
erna. Stanna till på vackra platser som 
klostret Monasterio de San Juan de la 
Peña, i Jaca (Huesca), med sina kun-
gagravar.  

Närliggande flygplatser: 
Barcelona-El Prat
Ungefärligt avstånd:
Ruta de los castillos: 186 km
Puertos del Silencio: 247 km
Ruta orígenes de Aragón: 117 km
Mer information: 
www.slowdrivingaragon.com

Aragonien är en vacker region i Spaniens 
inland som satsar på slow turism. Att färdas 
utan brådska längs mindre vägar, och njuta 
av små byar och fantastisk natur är tanken 
bakom initiativet Slow Driving Aragón. Sju 
rutter finns utspridda över hela Aragonien. 
Här föreslår vi tre av dem, och på webb-
platsen finns mer information om alla rut-
ter.

SLOW DRIVING  
 I ARAGONIEN

FLY AND DRIVE, DE BÄSTA RESVÄGARNA
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PRAKTISK  
INFORMATION

Spanien har ett av Europas 
största motorvägsnät, och 
det är av hög kvalitet. 

Du kan resa lugnt, Spanien är ett av de 
säkraste länderna i Europa. Vårdcentra-
ler och sjukhus över hela landet garan-
terar tillgång till vård. Om du behöver 
hjälp kan du ringa nödnumret 112.

De större företagen som hyr ut bilar och 
motorcyklar finns över hela landet. Du 
kan hyra bil på flygplatsen i en stad och 
lämna den på flygplatsen i en annan. På 
så sätt kan du arrangera din resväg som 
det passar dig bäst. För detta brukar det 
tillkomma en extra avgift.

Vissa motorvägar är avgiftsbelagda. Du 
känner igen dem genom att deras num-
mer börjar med AP.

Det finns goda förbindelser mellan alla 
spanska städer, så det är lätt att kombi-
nera olika destinationer längs vägen.  

Du finner också riksvägar, autonoma, 
regionala och lokala vägar. De sist-
nämnda har generellt endast en körba-
na per riktning, så att du kan se omgiv-
ningarna på nära håll. 

Hastighetsbegränsningarna är 120 
km/tim på motorvägarna och mellan 
90 och 100 km/tim på övriga lands-
vägar. Var uppmärksam eftersom vissa 
sträckor kan ha en annan begränsning 
om det krävs av säkerhetsskäl.

VÄGAR

SÄKERHET OCH HÄLSA

UTHYRNING

VÄGAVGIFT
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FLY AND DRIVE: THE BEST ROAD TRIPS 

@spain @spain Spain.info /spain

MINISTERIO 
DE INDUSTRIA, COMERCIO
Y TURISMO

TURESPAÑA


