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Vandra i Frankrike 

 
Condom 

Via Podiensis, etapp 5, 7 nätter  
Lectoure – Aire sur l’Adour, 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 femte etappen, som är den lättaste av etapperna längs Via Podiensis, tar dig genom en 
grön landsbygd, fridfulla skogar och förbi frodiga vingårdar i Armagnac-området. Vandringen 
börjar i den högt belägna Lectoure med sina många historiska byggnader och termalbad. Du 
kommer under veckan att passera Le Romieu där du välkomnas av det imponerande 
kyrktornet som tillhör St Pierre-kyrkan. Även staden Condom med den magnifika gotiska St 
Peters-katedralen är ett viktigt stopp på vägen. Landskapet kommer efterhand att förändras 
när du kommer in i Landes-regionen, där odlingsmarker och barrskogar dominerar. Etappen 
slutar i Aire sur l’Adour som är rik på historia och ligger vacker vid floden Ardour. 
 
Höjdpunkter 

• Varierande landskap – gröna kullar, vingårdar, barrskog och odlingsmarker 
• Termalbad och spa i Lectoure 
• Kyrktornet i Le Romieu (UNESCO:s världsarv) 
• St-Peters-katedralen i Condom 
• Lokala specialiteter såsom confiterat anklår, plommon, gåslever och Floc de Gascogne 

(aperitif på Armagnac och druvjuice) 
• Montreal du Gers – en av Frankrikes vackraste byar 
• Aire-katedralen från 1000-talet i Aire-sur-l’Adour 
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Dag 1 – Ankomst till Lectoure 
Du når Lectoure enklast med flyg till 
Toulouse och därifrån med buss/tåg vidare 
till Lectoure. Staden, som en gång var 
omringad av murar, andas mycket historia 
och har en vacker katedral som är väl värd 
ett besök. 
 

  
Lectoure 

 

Dag 2 – Lectoure – Le Romieu 
Vandringen mot Le Romieu går genom ett 
landskap med frodig grönska. När du når 
Marsolan bör du ta en paus eftersom 
utsikten över Auchie Gascon och det 
omgivande området är fantastisk. Under 
dagen passerar du små byar, gårdar, borgar 
och slott. Dagens slutmål Le Romieu är en 
liten by med ca 500 invånare men med en 
mycket stor kyrka i förhållande till byns 
storlek. Detta visar på den betydelse Le 
Romieu hade tidigare. Kyrkan och dess 
pelargångar är väl värda ett besök. Byn finns 
med på UNESCOs världsarvslista. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 444 m, 
sänkning: 443 m. 
Medel vandring (grad 3), 19 km  
 

 
Colleigate St Pierre, Le Romieu 
 

 

Dag 3 – Le Romieu - Condom 
Idag fortsätter vandringen genom det 
böljande landskapet. Du kommer att bjudas 
på underbara vyer eftersom du går igenom 
ett öppet landskap. Efter en kort uppstigning 
når du byn Castelnau-sur-l’Auvignon som 
var ett viktigt centrum för det engelska och 
franska motståndet mot Nazityskland under 
andra världskriget. Härifrån fortsätter du 
mot Condom och dess imponerande 
katedral. Ingången till St Pierre-katedralen 
har en speciell utsmyckning som är ovanlig. 
Ta gärna en tur i den gamla staden och gör 
ett besök på Armagnac-museet. Kanske vill 
du prova på aperitifen Floc de Gascogne. Du 
kan också besöka marknaden i staden varje 
onsdags-, lördags- och söndagsmorgon. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 272 m, 
sänkning: 380 m. 
Lätt vandring (grad 2), 15 km  
 

 
Armagnacmuseet i Condom 
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Dag 4 – Condom – Montreal du Gers 
På dagens vandring rekommenderar vi att 
du tar vägen om Larressingle, en mycket 
liten befäst by. Under 100-årskriget mellan 
England och Frankrike var byn helt 
muromgärdad och huserade runt 300 
personer inklusive abbotar och biskopar från 
Condom. Byn är mycket vacker och är 
klassificerat som historiskt monument. Du 
kommer också att passera områdets äldsta 
kyrka, Eglise de Routges, liksomden antika 
bron Pont d’Artigues på din väg mot 
Montreal du Gers. Här hittar du Armagnacs 
största vingård liksom en klassisk 
marknadsplats. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 279 m, 
sänkning: 254 m. 
Lätt vandring (grad 2), 16 km  
 

 
Larressingle 

 

Dag 5 – Montreal du Gers - Éauze 
Idag går vandringen längs fält och vingårdar 
de första åtta kilometerna tills du når byn 
Lamothe och dess vakttorn från 1200-talet.  
Från Lamothe går leden på en banvall från 
en nedlagd järnväg. I slutet av dagen går 
leden ner i en dal innan den via en stadig 
uppförsbacke når Pace d’Armagnac i Éauze, 
slutmålet för dagen. Staden hörde en gång i 
tiden till Julius Ceasars rike, så här finns en 
rik historia. Besök gärna det arkeologiska 
museet som bl.a. visar upp en Romersk skatt 
som hittades 1985 och som består av  
30 000 guldföremål.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 214 m, 
sänkning: 162 m. 
Lätt vandring (grad 2), 17 km  

 
Vinodlingar vid Lamothe 
 

Dag 6 – Eauze - Nogaro 
Den behagliga vandringen fortsätter längs 
vingårdarna i Armagnac. Så småningom 
kommer du till den vackra byn Manciet. I byn 
Manciet sammanstrålar Via Podiensis 
(Chemin du Puy) med Chemin d’Arles vilket 
innebar att pilgrimerna som vandrade de 
olika rutterna träffades här för att vandra 
vidare tillsammans mot Santiago de 
Compostela. Det finns både butiker och 
barer i Manciet om du vill stanna för lunch. 
Efter lunch vandrar du vidare mot Nogaro. I 
Nogaro ligger Saint Nicholas-kyrkan från 
1000-talet med ett antal vackra fresker. Här 
finns också en arena för Course Landaise, en 
antik variant av tjurfäktning där vuxna 
erfarna kor med stora horn används istället 
för tjurar. Ingen blodsutgjutelse förekommer 
såsom i traditionell tjurfäktning. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 281 m, 
sänkning: 329 m. 
Lätt vandring (grad 2), 16 km  
 

Dag 7 – Nogaro – Aire sur l’Adour 
Den här dagen passerar du allt färre 
vingårdar och istället blir det efterhand 
lummigare med områden med barrträd, ekar 
och valnötsträd. Flera små pittoreska byar, 
bondgårdar, hus och små kyrkor finns längs 
vägen. Du kommer att gå ganska mycket på 
landsväg den här dagen, men dessa 
trafikeras i huvudsak av traktorer. 
Landskapet blir plattare när du närmar dig 
Aire sur l’Adour. Staden har drygt 8 000 
invånare och genomkorsas av floden Ardour. 
Här finns en fin katedral från 1100-talet och 
en spannmålsmarknad som båda är värda ett 
besök. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 249 m, 
sänkning: 262 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 28 km  
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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. 
 

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. 4 vandringsdagar är 
lätta, 1 är medel och 1 dag 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 111 
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 Lectoure är:  

• Toulouse (94 km) 

• Bordeaux (172 km) 

• Paris (734 km)    
 
Närmaste flygplatser från slutmålet Aire sur 
l’Adour är:  

• Bordeaux (161 km) 

• Paris (764 km)    
 

Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Lectoure når du enklast med 
flyg till Toulouse eller Bordeaux. Därifrån tar 
du buss och tåg till Lectoure (ca 3 timmar). 
 

Taxitransfer 
Det är även möjligt att nå Lectoure med 
förbeställd taxitransfer från Toulouse 
flygplats. Kontakta Vandra för pris.  
 

Lokala transporter, hemresa 
Du tar buss och tåg från Aire sur l’Adour till 
Bordeaux. Resan tar ca 2–4 timmar. Det går 
även att ta tåg till Paris vilket tar ca 8 timmar. 
  

Taxitransfer 
Det är även möjligt att lämna Aire sur l’Adour 
med förbeställd taxitransfer: 
 
Transfer till Mont de Marsan, ca 33 km, för 
vidare transport med tåg till Bordeaux, ca 1,5 
timme. 
 
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 Frankrike 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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