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Vandra i Frankrike 

 
Conques 

Via Podiensis, etapp 3, 7 nätter  
Conques - Cahors, 6 vandringsdagar 

 

Via Podiensis har varit en pilgrimsled i över tusen år och är den populäraste pilgrimsleden i 
Frankrike. Den börjar i den andlöst vackra staden Le-Puy-en-Velay och fortsätter till St-Jean-
Pied-de-Port vid den spanska gränsen. Där ansluter den till Camino Francés och går vidare 
mot Santiago de Compostela. Leden bjuder på ständiga påminnelser om historien och de 
många pilgrimer som har vandrat här. Orörd natur, antika broar, medeltida städer, 
blomsterprakt, platåer och dalar och naturligtvis utsökt mat och dryck. Flera platser som 
finns med på UNESCOs världsarvslista passeras längs vandringen och flera av städerna är 
utvalda att tillhöra Frankrikes vackraste städer (Les Plus Beaux Village de France).  
 
Den tredje delen av Via Podiensis tar dig förbi två av de allra vackraste byarna längs leden – 
från det dramatiskt placerade Conques till det medeltida Cahors. Floden Lot följer dig längs 
vägen.  Leden går genom skogar, frodig jordbruksmark och böljade kullar med vackra vyer. 
Under ett par dagar vandrar du genom naturparken Causses du Quercy. Du kommer förbi det 
unika L’Aiguilles du Cingle, en åttkantig kolonn från 1300-talet som guidade de tidiga 
pilgrimerna på deras väg. På restaurangerna längs vägen kan du njuta av de lokala 
specialiteterna såsom saffran, valnötter, tryffel och lamm. Kanske avslutar du vandringen 
med ett glas rödvin av Cahors ”svarta” vin. Kallat så för att det är det mörkrödaste vinet i 
världen.  
 
Höjdpunkter 

• Conques och Cahors – två av de vackraste byarna längs Via Podiensis 
• Naturparken Causses du Quercy 
• L’Aiguilles du Cingle 
• Möjlighet att besöka lokala marknader 
• Cahors ”svarta” vin 
• Lokala specialiteter såsom saffran, tryffel, valnötter och Quercy-lamm 
• Valentré-bron i Cahors 
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Dag 1 – Ankomst till Conques 
Till Conques tar du dig med tåg Saint 
Christophe eller Decazeville. Den sista biten 
tar du taxi om bussen inte går.Ta gärna en 
tur längs kullerstensgatorna i den medeltida 
staden. Klosterkyrkan St Foy är en mäktig 
syn som huserar ett stort antal imponerande 
skulpturer. 
 

  
Conques 

 

Dag 2 – Conques - Decazeville 
Vandringen startar neråt till floden Dourdou 
och går över den medeltida bron Pont 
Romain. Härefter går leden upp mot St Foys 
kapell där det finns en källa som sägs bota 
ögonbesvär. Vandringen fortsätter sedan i 
ett lätt kuperat landskap. Vänd dig gärna om 
under vandringen upp från Conques då du 
kommer att ha strålande vacker utsikt över 
staden och området. Det rekommenderas att 
du stannar i byn Noaillhac och vid St Roch 
kapell. Skogsområden och gröna fält tar dig 
ner mot Decazeville. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 627 m, 
sänkning: 742 m. 
Medel vandring (grad 3), 18 km  
 
 

 
 

Dag 3 – Decazevill - Figeac 
Kanske har du tur och befinner dig i 
Decazeville en tisdag morgon och kan då 
besöka marknaden. Du ska dock inte dröja 
dig kvar för länge då dagens vandring är 
lång. Många höjdmeter kommer att avverkas 
men det beror i huvudsak på att terrängen är 
kuperad snarare än branta upp- och 
nerförbackar. Efter den första 
uppförstigningen ut från Decazeville planar 
landskapet ut och vandringen fortsätter i 
kuperad terräng. Vandringen går i området 
runt floden Le Lot. Dagens etapp slutar i 
Figeac som grundades år 830. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 891 m, 
sänkning: 900 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 29 km  
 

 
Figeac 
 

Dag 4 – Figeac - Cajarc 
Dag fyra tar dig in i området Quercy som 
utgörs av en kalkstensplatå som är täckt 
med små ekar. Du passerar L’Aguille de 
Cingle, ett riktmärke av obelisktyp uppförd 
för att leda pilgrimer på rätt väg. Vandringen 
går omväxlande i skog och över öppna 
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slätter. Små stenhus som använts av 
fåraherdar finns längs leden. Fåruppfödning 
är fortfarande en viktig näring, liksom 
produktion av vin, tryffel, kork och fikon. 
Beroende på säsong kommer vandringen att 
bjuda på doft av olika örter, smultron och fält 
av orkidéer. Även denna etapp är lång och 
går i kuperad och orörd terräng. Dagen 
avslutas efter en brant nedstigning i Cajarc. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 580 m, 
sänkning: 625 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 29 km 
 

Dag 5 – Cajarc – Limogne-en-Quercy 
Efter två långa vandringsdagar är denna dag 
betydligt lättare. Du börjar med att följa den 
slingrande floden Lot och fortsätter sedan 
över den frodiga Gaillac-slätten. Leden går 
sedan uppför till Saint-Jean-de-Laur som är 
ett fint pick-nick-område. På hösten ser du 
fält av lila orkidéer som används för att 
producera saffran. Området är ganska vilt 
och avskilt så du får räkna med att bära med 
dig vatten och matsäck för hela dagen. Detta 
kompenseras av utbudet i Limogne-en-
Quercy som du når fram till på 
eftermiddagen. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 372 m, 
sänkning: 220 m. 
Lätt vandring (grad 2), 18 km  
 
 

 
Cajarc 

 

Dag 6 – Limogne-en-Quercy – 
Lalbenque 
Du fortsätter genom Les Causses naturpark i 
ett relativt flackt och fridfullt landskap. 

Leden följer idag en väg som användes av 
den romerska hären.  De för området typiska 
stengärdsgårdarna och herdarnas små 
stenhus finns längs leden. Du kommer att 
passera Mas de Vers, där du kan prova den 
svarta tryffeln, och byn Bach. Ett par dagar i 
veckan hålls marknad med lokala 
specialiteter i Lalbenque som ligger ett par 
kilometer från leden. Lalbenque är en vacker 
liten by och det är här du stannar för natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 278 m, 
sänkning: 306 m. 
Medel vandring (grad 3), 24 km  
 
 

Dag 7 – Lalbenque - Cahors 

Leden fortsätter längs den romerska vägen, 
Cami Ferrat ner mot Cahors. Vandringen är 
lätt kuperad och ger fina vyer över Cahors 
redan på långt håll. Staden har drygt 20 000 
invånare och omringas på tre sidor av floden 
Lot. Ta tid att gå runt i staden och missa inte 
katedralen St-Etienne med sina magnifika 
pelargångar och den medeltida befästa bron 
Pont Valentré. Kanske avslutar du denna 
etapp av Via Podiensis med en skål i Cahors 
berömda ”svarta vin”. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 295 m, 
sänkning: 430 m. 
Medel vandring (grad 3), 21 km  
 

 
Pont Valentré 
 

Dag 8 – Hemresa  
Om du inte har planer på att vandra vidare 
längs Via Podiensis så är det dags att resa 
vidare med tåg eller buss. 
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Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 
Boende 
Du bor i första hand på små privatägda hotell 
längs Via Podiensis. Rummen har 
sängkläder, handduk och i de flesta fallen 
även badrum i rummet. Vi bokar dig i första 
hand på platserna som nämns i programmet 
men undantag kan finnas på grund av 
fullbokade hotell, då vi bokar dig på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. 
 
Svårighetsgrad 

• Snittvärde svårighetsgrad: 2,5 / 5  
• Vandringen är varierad från lätt till 

utmanande. 1 vandringsdag är lätt, 3 
är medel och 2 dagar är utmanande.  

• Sträckan du vandrar varierar från 
landsvägar, grusvägar, traktorvägar 
och vandringsstigar över fält och 
skogar samt genom byar. Bitvis kan 
underlaget vara ojämnt och med 
kraftiga upp- och nedstigningar. 

• Leden är välmarkerad med röd-vita 
skyltar som visar riktningen, var 
leden svänger och även har tecken 
för ”fel väg”. Bitvis är även leden 
markerad med ”Saint James 
Snäckskal”. 

• Total sträcka att vandra är cirka 139 
km fördelade på 6 vandringsdagar. 

 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Flyg 
Närmaste flygplatser till starten i Conques 
är:  

• Toulouse (193 km) 
• Montpellier (205 km) 
• Marseille (373 km) 

• Paris (650 km)    
 

Närmaste flygplatser från slutmålet Cahors 
är:  

• Toulouse (114 km) 
• Montpellier (351 km)  
• Paris (601 km)    

 

Lokala transporter, utresa  
Du tar dig enklast till startplatsen via flyg till 
Toulouse/Blagnac. Med flygbuss tar du dig in 
till stationen och därifrån vidare med tåg till 
Saint Christophe eller Decazeville (ca 3 tim). 
Från tågstationen tar du en taxi till Conques 
(ca 20–22 km).  
 
Det går även att nå Conques från de andra 
flygplatserna men då blir tågresan längre. 
 
Taxitransfer 
Det är även möjligt att förbeställa en 
taxitransfer från Saint Christophe eller 
Dacazeville till Conques. Kontakta Vandra för 
pris.  
 

Lokala transporter, hemresa 
Cahors ligger på stambanan mellan Paris och 
Toulouse. Snabbtåget TGV kan du ta från 
Montauban. Tåget till Toulouse tar ca 1 tim 
20 min och till Paris 5–6 timmar. Därefter tar 
du lokaltrafik/flygbuss till respektive 
flygplats. 
 

Taxitransfer 
Det är även möjligt att lämna Cahors med 
förbeställd taxitransfer till Montauban (60 
km) för att därefter ta buss/tåg till Toulouse 
(ca 30 min) eller Paris (ca 5–6 tim). Kontakta 
Vandra för pris. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från England hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg.  
 

http://www.vandra.se/
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Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 

Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 - 620 21   
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se

Klimat 
Frankrike har ett tempererat och behagligt klimat. Fastlandet är indelat i fyra olika klimatzoner:  

• Oceaniska klimatet (västra Frankrike): genomsnittliga nederbörden är spridd över flera 
dagar och årliga temperaturvariationerna är blygsamma.  

• Kontinentala klimatet (centrala och östra Frankrike): kalla vintrar och varma somrar.  
• Medelhavsklimatet (sydöstra Frankrike): varma och torra somrar, nederbörd från oktober 

till april (fuktigt men milt väder), gott om sol, året runt.  
• Bergsklimatet (över 600 - 800m höjd): hög nederbörd, snöar 3 till 6 månader per år. 

 
Väderkalender Cahors 

 
För mer information se: www.yr.no

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Via Podiensis  
Via Podiensis är den mest populära av de franska leder som så småningom leder till Santiago de 
Compostela.  Leden börjar i Le Puy-en-Velay nära Lyon och avslutas cirka 750 km senare i Saint-
Jean-Pied-de-Port. Leden är utmärkt och kontrollerad av den franska organisationen FFRP 
(Fédération Francais de la Randonnée Pédestre). Leden är välmarkerad med rödvita markeringar 
och även ”Saint James snäckskal”. 
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