
Grotterne i Nerja  (Cueva de Nerja) 
Afstand fra La Herradura 10 km 
 
Drypstenshulerne er skabt for 5 millioner år siden af tiden og 
utallige vanddryps indflydelse på klipper og sten. Der levede 
fortidsmennesker (Cro-Magnon) i hulerne for 30000 år siden. Man 
mener ikke, der var mennesker de sidste 3000 år før at grotterne 
blev genfundet af 3 lokale drenge fra Maro i 1959, som  klemte sig 
ned i en tør hule gennem en lille åbning for at jage flagermus og 
fandt en adgang til grotterne. Herefter tog huleforskere, arkæologer 
og geologer over. 
 
Den ene del, de lavere gallerier, hvortil turisterne har adgang, er 
udstyret med trapper, gangstier og belysning.  Selve drypstenshulen 
er 4832 m lang med en højde op til 70 meter. 

 Fra indgangen går det nedad til Sala del Belén (Betlehemssalen), som er omkring 75 m 
bred og 20 meter høj med talrige søjler fra gulv til luft.  
 
Den næste større sal er Sala del la Cascade, hvor der afholdes koncerter og balletter med 
siddepladser til ca. 100 personer. Fra loftet hænger store stalaktitter og i centrum ses en 
kæmpesøjle, over 15 m høj. Forbi scenen  kommer man til Sala de los Fantasmas 
(fantomsalen), der ender i en flaskehals, der stammer fra resultaterne af en tilfældig 
dynge væltede klipper. Efter flaskehalsen kommer man til Sala de Cataclismo 
(Syndflodssalen), en af de mest spektakulære grotter i verden: mere end 100 m lang, 50 m 
bred og over 30 m høj. Der er en gigantisk søjle i midten, som er optaget i Guiness Book 
of Records som verdens største, 32 m høj, og 13 x7 m ved bunden. Et jordskælv for 
800000 år siden 
flyttede nogle 
stalaktitter, som nu er 
gulvet i hulen, det 
lavest beliggende punkt 
i hele grottesystemet. 
 

Herfra går det videre til et nyt repos Los Organos (orglet), 
her kan riflede søjler anslås og afgive forskellige musikalske 
lyde (det vides ikke om man må), og herfra kommer man til 
broen, en vej over en stor væltet klippe, herfra er der en 
passage til som leder op til de øvre og nye gallerier (hvor der 
ikke er offentlig adgang). Herfra går det tilbage mod 
udgangen, stadigvæk med masser af fascinerende udsigter. 
 

Derudover findes der to gallerier mere, et øvre og en nyt, hvor turister ikke har 
adgang, hvor der findes spor af vores 30.000 år gamle forfædre med ”primitive” 
hulemalerier af forskellige dyr. Der skulle dog være mulighed for at komme til at se 
nogle af rummene i det øvre galleri idet man kan komme med på timers vandringer 
med en ”huleforskergruppe” (max. 10 deltagere, man skal være over 14 år). Der stilles 
ingen specielle fysiske krav. Man skal ringe på 952 529 520. Det foregår fra juni til 
september og prisen er € 90 pro persona. Der er sidst fundet nye huler i 1969, men 
man mener at der endnu er uopdagede huler i området. 
 
 
 

Selve området er en organiseret seværdighed med billetkontor, cafeteria og  restaurant, souvenirbutik og stor parkeringsplads. 
Det tager ca. ½ -1 times tid at gå hulerne rundt, man går selv, ingen guide. Man må - eller rettere alle gør – tage billeder, men 
hulerne er så store, at resultaterne ikke altid står mål med anstrengelserne, med mindre man har en kraftig blitz. 
 
I juni måned afholdes der årlig festival med opera, klassisk musik, ballet og flamenco dans. 
 
Turen er ikke egnede for gangbesværede eller folk med  klap/barnevogne. Temperaturen i grotterne er ens året rundt ca. 20 
grader. Hulerne er tørre året rundt 
 
Grotterne ligger på Carreta de Maro, Nerja, Hvis man kommer fra La Herradura, så er det den første afkørsel på motorvejen, 
hvor der er skilte til Cueva de Nerja.  
Dagligt åbent fra kl.10.00-14.00 og igen fra 16.00-18.30 ( 20.00 i juli-august). 
Pris: 5 € for voksne, 2,50 € børn. Specielle priser for grupper og pensionister. 
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