
SPANIENRESAN 
PROGRAM FÖR FEBRUARI & MARSRESORNA 

Nedan kommer du att få ett program hur resan planeras att bli. Jag 

vill dock notera att schemat KAN komma att ändras beroende på 

väder, vind och humör 😊 
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Dag 1: Första gänget landar runt lunch och checkar in på hotellrummet. Vi äter en liten 

lunch och hämtar sedan ut cyklarna för att köra en cykeltur baserat på vilken tid vi 

kommer iväg. 

Efter cykelturen, lite dusch och nedvarvning så käkar vi en middag tillsammans. 

Dag 2: Andra gänget landar runt lunch och checkar in på hotellrummet. Cyklar hämtas 

ut och vi kör en cykeltur baserat på vilken tid vi kommer iväg. Vi kör nu alla härliga 

cyklisten i en samlad trupp. Gäng ett kan då under förmiddagen passa på att utforska 

staden lite samt kolla runt om de finner något de absolut vill testa under dessa 

dagarna. 

Alternativt så cyklar gäng ett en sväng med mig på förmiddagen och gäng två med mig 

på eftermiddagen. Vi ser vad vädret säger. Men mest troligt blir det den långa 

Esteponabacken! Ca 2.5-3H aktiv cykling i kuperad terräng. 

På kvällen äter vi en gemensam middag tillsammans. 

Dag 3: Nu är alla laddade för att ta en cykelsväng ihop! Vi packar på med energi och 

cyklar bort mot Gibraltar! Vad som är lite speciellt med Gibraltar är att vi kommer över 

på engelsk mark när vi cyklat över gränsen (pass måste med) vilket ger en helt annan 

miljö än den spanska. Väl över så ska vi upp upp upp för ett brant berg som tar ca 30-

40 minuter. När vi kommit upp på berget så möts vi av en FANTASTISK utsikt och coola 

apor.  

Aktiv cykeltid: ca 4-5h ”plattkörning” och trafikerade vägar. Ända berget vi kör denna 

dag är Gibraltar. 

På kvällen äter vi en gemensam middag. 

Dag 4: Bergscykling! Nu ska vi få se otroligt vacker miljö när vi trampar mot Gaucin, 

Jubrique och sedan landar i Estepona. Denna cykling är tung men otroligt värd allt 

jobb! Ett eller två planerade fikastopp och endel fotostopp blir det. Sammanlagt 5-6h 

aktiv cykling i bergen.  

Vi äter en gemensam middag på kvällen. 

Dag 5: Valfria dagen! Nu har vi hunnit prata, se olika miljöer och fått nya idéer. Så vi 

tar den cykling vi är sugna på denna dag. 

OM INTRESSET FINNS så har jag hittat ett fantastiskt spahotell nära malaga som blir 

ett grymt avslut på semestern. Det är ett gammalt nunnekloster som byggts om och 

ligger i vacker miljö. I närheten ska även en av de finaste vandringarna i området ligga. 

Detta kommer finnas som alternativ om gruppen är sugen och kommer hamna på en 

extraavgift på 1100:- / person. I priset inkluderas transport dit, middag på kvällen 

(buffé), frukost på morgonen och hotellrum delat med 1 till person (dubbelrum).  

Dag 6: Vi äter frukost, packar ihop och åker hemåt.  
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Baserat på väder och tid: 

- Är det varmt så är det JÄTTEVACKERT att gå Riverwalken. Det är som led fast i 

vattnet! Man både går och simmar genom en flod som är ca 1.5h lång. Mysigt, häftigt 

och klart sevärt! 

- Ronda är en väldigt välbesökt gammal stad upp i bergen – till och med en av 

Spaniens äldsta städer! Dit åker många för att fascineras över all historia som finns. 

- Många vandringsleder finns med olika ”svårighetsgrader”. 

- Är man lite båt- eller lyxfantast så finns Puerto buenos ett stenkast ifrån med en 

hamn FULL av lyxbåtar av olika slag. Området följer den linjen med lyx och fin miljö. 

- Tariffa är en hamnstad som blivit ett etablerat säte för olika typer av surfing för såväl 

professionella som för amatörer.  

- Shoppingcentrum finns av många olika slag. Ett stort centrum med oändligt med 

butiker har vi i Marbella vilket är ca 40 minuters bilfärd bort. Andra populära 

shoppingcentrum, eller mer bestämt butiker, är Decathlon. En stor butik full av sport! 


