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TUR NR. 17. 

Sedella – Puente Romano 

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

Turen er en tur/retur tur. 

 

Højdemeter:  Ca. 150 m. 

Længde tur/retur:  Ca. 7 km.  

Varighed:   Det tager ca. 1,15 min. at kører fra Torrox til Sedella via Competa. 
Afhængig af pauser tager selve vandreturen ca. 2,5 timer. 

Sværhedsgrad:  Denne tur betegnes som let. Vi var 4 der gennemførte turen i aldersklassen 56 – 62 år. 

Udstyr: Travesko og masser af vand. 

Gennemført: August 2012. 

 

Start ud i Torrox kør via Competa til Sedella. 
Parker bilen og start turen ind gennem byen. 

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. 
Her beskrives alt fra historiske facts, overnatningsmuligheder, egnsretter samt en mangfoldighed af et utal af 
emner. 
Vi anbefaler hermed bogen varmt. 
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B1 

Vi starter ud i SUPERSOL 

Calle Rosario 1, Torrox. 

B2 

Kør til Sedella via den 

flotte bjergvej til 

Competa. 

Parker inde i byen og gå 

hen til byens kirke. 

Når man står ved 

kirkens indgang ser man 

ned på den gade vi skal 

følge når vi forlader 

kirken. 
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B4 

Drej til højre af Calle 

Andalusia. 

Følg vejen videre til højre. 

B3 

Her står vi i gaden vi skal 

følge og ser op på kirken. 
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B6 

Forsæt af vejen ud af 

byen. 

Man har kløften på sin 

højre side. 

B5 

Vi søger ud mod kløften, 

der ligger parallelt med 

byen.  

På et tidspunkt kommer 

vi til skiltet, PUENTTE 

ROMANO. 
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B8 

Bemærk det glatte 

klippeparti på den anden 

side af kløften. Her skal vi 

over. 

Puente Romano anes 

nede til venstre. 

B7 

Man møder op til flere af 

disse skilte.  

Der er ikke noget at tage 

fejl af. 

Puente Romano er vores 

første mål. 

Salares skal vi ikke til 

denne gang. 
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B9 

Her har vi passeret 

Puente Romano. 

Broen er rigtig flot. 

Alderen er os ukendt, 

men gammel er den. 

Er det en Romersk bro 

eller er den Romansk. 

Svaret fortaber sig. 

Følg stien indtil det glatte 

klippeparti dukker op. 

B10 

Søg op over klippepartiet 

og søg til venstre. 

Det kan være lidt svært at 

finde stien, men der er 

varder og hvide pletter 

der angiver vejen. 
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B11 

Følg stien op. 

B12 

Bemærk de hvide pletter. 

På et tidspunkt kommer 

man rundt om en pynt og 

op til venstre ser man 

ruinen efter gården 

Cortijo Herreriza 



  

8 

  

 

 

 

 

 

B13 

Ruinen dukker op. 

Vi skal op til ruinen. 

Søg op til den venstre 

bagside af ruinen set 

herfra. 

Søg et niveau op på 

bakken bag ruinen og gå 

mod højre. 

Stien slynger sig derefter 

op mod venstre. 

Se efter varder og hvide 

malerpletter. 

 

B14 

Her står vi på stien og ser 

ned på bagsiden af 

ruinen. 

Når man er kommet op af 

bakken passerer man en 

lille ås. 
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B15 

Stien ender direkte oppe 

ved pælen på dette 

plateau. 

Vi går til højre ad stien 

hen mod den næste pæl, 

der skimtes i det fjerne. 

B16 

Den næste pæl har et 

rødt/hvidt kryds, der 

normalt betyder at vi ikke 

skal den vej. 

På denne tur passerer vi 

pælen og følger stien lige 

frem. 
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B17 

Stien ender kort tid efter 

oppe på denne levada. 

Vi følger vandingskanalen 

modstrøms ind i kløften. 

B18 

Bliv på vandingskanalen 

uden afstikkere op langs 

kanterne. 

Efter ca.20 min. Ender 

kanalen inde i bunden af 

kløften  
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B19 

Inde i bunden af kløften 

munder kanalerne ud i en 

række bassiner hvor der 

er mulighed for at tage sig 

en dukkert. 

B20 

Kanalerne bliver fødet 

med vand fra dette 

vandfald. 

Her i august måned efter 

en lang tørketid er det 

begrænset hvor meget 

vand der strømmer i 

vandfaldet, men vi kan 

levende forestille os 

hvordan det ser ud på 

andre tider af året. 

Nu går turen retur samme 

vej vi kom. 
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B21 

Sedella er en lille hyggelig 

overskuelig by.  

Vi mødte kun venlige 

mennesker, der venligt 

viste os vej hvis vi var i 

tvivl om vej og retning. 

B22 

Efter en varm tur i 

bjergene har man fortjent 

en forfriskning. 


