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TUR NR. 16. 

La Maroma 

En tur der starter ved www.supersol.dk Calle Rosario 1, Torrox.   

Turen er en tur/retur tur. 

 

Højdemeter:  Ca.975 m. 

Længde tur/retur:  Ca. 15 km.  

Varighed:   Det tager ca. 1,15 min. at kører fra Torrox til Robledal camping. 
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 6,5 timer. 

Sværhedsgrad:  Denne tur betegnes som svær. Betegnelsen ”svær” skyldes højdemeterne og turens 
længde. 
Turen er derudover uden svære passager, men man skal være i rimelig form inden man 
kaster sig ud i at besejre La Mamora. 
Husk at man skal ned fra bjerget. Her ligger den største udfordring, da man skal have 
overskud til at koncentrere sig på stierne på vej ned for ikke at snuble på løse sten eller 
klipper. 
Vælg en dag med klart vejr. 
Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 56 – 62 år. 

Udstyr: Travesko, masser af vand og frokost. 

Gennemført: August 2012. 

 

Start ud i Torrox kør via Velez-Malaga til Zafarraya. 
Kør mod Alhama de Granada. 
Ca. 7 km udenfor Zafarraya ved kilometersten 36 ligger hotellet ”Los Caos de la Alcaicerià. 
Følg grusvejen ind til højre ved hotellets gavl. 
Efter ca. 5,5 km på grusvejen kommer man til et camping areal, Robledal.  Følg skiltene ”Zona de 
Acampada” hele vejen ind til Robledal. 
Parker bilen og start turen op mod La Maroma. 
La Maroma´s top ligger i 2065 m`s højde. 

 

Vi er blevet inspireret til denne tur ved med stor interesse at læse bogen ”FOD PÅ ANDALUSIEN” skrevet af 
Else Byskov. 
En bog der beskriver 40 ture i den sydspanske natur. 
Vi anbefaler hermed bogen varmt. 
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B1 

Vi starter ud i SUPERSOL 

Calle Rosario 1, Torrox. 

B2 

Følg grusvejen her. 

Vejen er en bred grusvej 

hele vejen til 

campingområdet. 
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B3 

Følg skiltene hele vejen, 

der er ikke noget at tage 

fejl af. 

B4 

Hold til venstre når man 

kører ind på camping-

området. 

Turen starter her. Gå til 

venstre. 

Campingpladsen ligger til 

højre. 
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B6 

Efter ca. 10 min. Drejer 

man til venstre her. 

Vejen til venstre er stadig 

ret bred men snævrer 

langsomt ind. 

B5 

I starten går man i en høj 

egeskov på en behagelig 

skyggefuld jordvej. 

Vejen er afspærret med 

en wire så kørende trafik 

er udelukket. 
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B8 

Efterhånden går vejen 

over i en sti, der begynder 

at dukke pæle med 

markeringer op. 

B7 

Man går stadig i egeskov, 

men vegetationen tynder 

ud. 

I det fjerne dukker 

bjergene op. 
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B9 

Vi går stadig i skov men 

stigningen er så småt 

startet. 

B10 

Der er mulighed for at 

nyde den eminente udsigt 

langs det meste af turen 

op og ned af bjerget. 
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B11 

Man kommer ud af 

skoven. 

Der er sat 

markeringspæle op for at 

lede vej. 

Stien er dog tydelig. 

B12 

På enkelte passager er 

stien utydelig, men der er 

sat mange varder op af 

tidligere vandrere.  
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B13 

Terrænet bliver mere 

bjergrigt. 

Der er intet tidspunkt 

hvor man skal klatre.  

B14 

Man kommer ud i 

områder hvor terrænet er 

meget klippefuldt og det 

er vanskeligt at se stien 

for klipper. 

Stands op og se efter 

varderne. 
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B15 

Der begynder at komme 

højde på. 

Vi følte ikke på noget 

tidspunkt ubehag ved 

store drop eller lignende. 

Der var altid god plads til 

at gå i sikker afstand fra 

de store drop der er på 

turen. 

 

B16 

Vi nærmer os en 

klippefuld saddel, der skal 

passeres. 



10 

  

 

 

 

 

 

B17 

Vi mødte 2 skilte begge 

med ”2 km Maroma”. 

Her er der også skiltning 

til returen, ”Robledal”. 

Maroma i baggrunden. 

B18 

På vej hen over sadlen. 

Her skal man kravle en 

smule. 

Her er det vigtigt at holde 

øje med varderne. 
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B19 

Den sidste del af turen 

foregår på en 

vindafslebet bjergtop 

fyldt med sten. 

I baggrunden ses 

monumentet for toppen. 

B20 

Toppen er nået. 
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B21 

Udsigten fra toppen er 

betagende selv denne 

varme august dag med en 

del varmedis. 

I klart vejr må udsigten 

være formidabel. 

B22 

Så går turen samme vej 

hjem. 

Stop op og bliv 

overvældet af naturen. 


