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Vandra i Frankrike 

 

Det bästa av Provence, 9 nätter  
Isle sur la Sorgue – Apt, 8 vandringsdagar  

 

I hjärtat av Provence ligger Luberon-bergen – ett fantastiskt område för vandring 
långt från allfarvägarna. Varje kurva döljer nya upptäckter. Uppe på bergssidorna 
klättar några av Frankrikes vackraste byar och därifrån bjuds majestätisk utsikt över 
dalarna. Vallmo-, timjan och lavendelfält sätter färg på området som även är rikt på 
vilda blommor och kryddväxter. Provence är känt för att vara solsäkert med mer än 
300 soldagar per år. Ljuset i området har inspirerat många stora konstnärer, bl.a. 
Cézanne och Van Gogh. Här är det lätt att njuta av livet – både vad gäller 
omgivningarna och det provençalska köket. 
 
Detta förlängda program, med i huvudsak lätta vandringar, är för dig som tycker om 
att få möjlighet att lära känna en by och dess omgivningar lite bättre och därför 
gärna bor mer än en natt på vissa ställen.  Programmet börjar i Isle sur la Sorge som 
ligger vid foten av Vaucluse-platån. Under veckan passerar du vackra byar, vandrar 
genom cederträdsskogar och upp på krönet av Luberon-bergen. Utsikten härifrån är 
minst sagt milsvid – du kan se ända till Alperna och medelhavet.  
 
Höjdpunkter 

• Pittoreska byn Isle sur la Sorgue  
• Senanqueklostret 
• Vandring i ravinen längs Aiguebrunfloden  
• Den ”glömda” byn Sivergues 
• Bonnieux 
• Den fantastiska utsikten från Luberonbergen 
• Lavendelfält och vildväxande kryddväxter 
• Colorado Provençal - ockrastenbrottet vid Rustrel 
• Det provençalska köket 
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Dag 1 – Ankomst till Isle sur La Sorgue 
Isle sur la Sorge kallas ibland för ”Lilla 
Venedig” då staden är helt omgärdad av 
floden Sorgue. Sorgues vatten, leds också i 
kanaler genom stadskärnan vilket har lett till 
liknelsen med Venedig. Historiskt sett har 
vattenflödet varit viktigt för industrin och 
man kan fortfarande se vattenhjul som rör 
sig, men idag driver de inga maskiner. Idag är 
staden ett centrum för antikviteter, vilket 
gör att människor från hela världen besöker 
staden. Om du är i Isle sur la Sorgue en 
torsdag eller söndag kan du besöka 
marknaden. Det hålls en mindre på 
torsdagsmorgnar och en större, mer känd 
marknad, på söndagar. Passa på att strosa 
runt längs de trånga gatorna och insupa den 
Provençalska atmosfären. 
 

  
Fontaine de Vaucluse 
 
Dag 2 – Transfer Isle sur la Sorgue - 
Fontaine de Vaucluse och vandring till 
Gordes 
En kort transfer tar dig till Fontaine de 
Vaucluse, källan till floden Sorgue. Det 
kristallklara vattnet skimrar i grönt och källan 
har en mystisk aura omkring sig eftersom 
det fortfarande inte har gått att mäta hur 
djup är. Du vandrar därifrån genom 
cederträdsskog och följer en 300 år gammal 
stenmur som byggdes för att skydda 
Provence från pesten. Du går genom 
Cabrières förbi slottet och fortsätter mot 
Gordes. Gordes är byggt av grå kalksten på 
en höjd som reser sig dramatiskt upp från 
dalen. Uppe på toppen kröns byn av ett 
renässansslott. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 450 m, 
sänkning: 200 m. 
Lätt vandring (grad 2), 13 km  
 

 
Gordes 
 

Dag 3 – Cirkelvandring Gordes –
Sénanqueklostret - Gordes 

Dagens rundvandring tar dig genom 
områden där marken täcks av timjan, förbi 
små stenhyddor och så småningom ner i 
Sénancole-dalen. Kommer du vid rätt tid på 
året blommar lavendelfälten. När du kommit 
ner i dalen ser du Sénanqueklostret, en 
magnifik byggnad. Klostret byggdes 1148 
och är en av de bäst bevarade byggnaderna i 
Romansk stil i Frankrike. Klostret används 
fortfarande. Vägen tillbaka till Gordes går 
längs en kullerstensväg. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 250 m, 
sänkning: 250 m. 
Lätt vandring (grad 2), 10 km 
 

 
Abbaye Senanque ©Walkinn 
 

Dag 4 – Transfer Gordes - Goult och 
vandring till Bonnieux  
Efter en kort transfer börjar du din vandring 
mot Bonnieux. Vandringen tar dig 
inledningsvis genom Calavondalen. Ruiner 
av gamla bondgårder passeras innan du når 
fram till Lacoste. I Lacoste bodde Marquis de 
Sade och ruinen av hans slott ligger längs 
upp i staden. Staden bjuder på trånga 
stenlagda gator, stadsportar och en 
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fantastisk utsikt över området. Här finns 
möjligheter att äta lunch om du inte har 
pick-nick-lunch med dig. Från Lacoste ser 
du över dalen till nästa anhalt, byn Bonnieux. 
I Bonnieux finns två kyrkor – ”den övre” och 
”den nedre”. Från ”den övre” kyrkan har du 
en magnifik utsikt, men först måste du gå 
uppför de 86 trappstegen som tar dig dit! 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 320 m, 
sänkning: 250 m. 
Lätt vandring (grad 2), 11 km  
 

 
Bonnieux 
 
Dag 5 – Cirkelvandring Bonnieux – 
Cederträdsskogen - Bonnieux 
Om du är i Bonnieux en fredag kanske du 
börjar dagen med att besöka marknaden. 
Dagens vandring går stadigt uppför mot 
toppen av Luberonbergen och dess 
cederträdsskog. Skogen utgör ett perfekt 
ställe för en pick-nick-lunch. I skuggan kan 
du njuta av både mat och utsikt. Har du tur, 
om vädret tillåter, kan du både alperna och 
medelhavet. Du kan också välja att förlänga 
vandringen genom att gå en vacker tur i 
skogen innan du återvänder ner till 
Bonnieux. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 400 m, 
sänkning: 400 m. 
Möjlighet att förlänga vandringen med 2,5 
km, 45 min. Stigning och sänkning 
ytterligare 100 meter. 
Medel vandring (grad 3), 14 km  
alternativt 16,5 km  
 
 

 
Cederträdsskogen 
 

Dag 6 – Bonnieux - Buoux 
Den första halvan av dagens vandring kan 
gärna avnjutas i maklig takt längs de små 
landsvägarna. Titta gärna bakåt emellanåt 
för att få en sista härlig vy över Bonnieux 
innan staden försvinner bakom dig. Uppe på 
platåerna går leden genom ekplanteringar 
och förbi vackra stenhus. När du har 
passerat Col du Point-passet är du inne i 
området Grand Luberon. En vacker väg 
genom ekskog leder dig till Château de 
Buoux och sedan till kapellet Saint Marie. 
Nattens boende ligger utanför Buoux, så du 
fortsätter förbi byn. En vacker stenlagd 
åsnestig leder neråt i hårnålssvängar tills du 
når botten av Aiguebrun-dalen och nattens 
boende.  Här är vackert och det är väldigt 
fridfullt. Känslan förstärks av att hotellet 
varken har TV, Wi-Fi eller mobiltäckning. Här 
kan man i lugn och ro njuta av stunden och 
omgivningarna! 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 250 m, 
sänkning: 150 m. 
Lätt vandring (grad 2), 14 km  
 

 
Auberge de Seguins 
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Sivergues 
 

Dag 7 – Cirkelvandring Buoux – 
Sivergues –Fort Buoux – Buoux  
Idag börjar vandringen genom den trollska 
Aiguebrunravinen. Du vandrar längs 
vattendraget som kantas av branta 
kalkstensväggar. Grönskan är frodig. När du 
lämnar dalen kommer det att gå stadigt 
uppför. Längs vandringen passeras områden 
med övergivna terrasseringar innan du som 
första anhalt kommer fram till den gömda 
byn Sivergues. Byn har endast ca 40 
invånare och var förr i tiden självförsörjande. 
Du fortsätter uppför genom områden med 
vildväxande kryddväxter, lavendel, ginst och 
buxbom. Sista biten är brant men väl värd 
mödan. När du når krönet och toppen Pelat 
de Buoux är det möjligt att se både alperna 
och medelhavet, en perfekt plats för en pick-
nick-lunch. På vägen tillbaka ner i ravinen 
kan du välja gå vägen om Fort Buoux innan 
du återvänder till Buoux. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 500 m, 
sänkning: -500 m. 
Medel vandring (grad 3), 12 km  
 

 
Aigebrunravinen 

Dag 8 – Buoux – Saignon 

Liksom gårdagen börjar vandringen genom 
Aigebrunravinen och upp till Sivergues. 
Därefter vandrar du genom och över 
Aiuebrun innan du kommer upp på 
Claparèdesplatån. Han hittar du lavendelfält 
och ekplantager. Vandringen fortsätter fram 
till den medeltida byn Saignon. Byn ligger på 
toppen av en kulle och skyddas av en stor 
klippa. Dagens vandring är kort så 
förhoppningsvis har du krafter kvar att gå 
upp till ruinen på toppen av klippan och 
betrakta den fantastiska utsikten över 
området. Byn är fridfull, med smala gator, 
vackra hus, antika fontäner och pittoreska 
små torg där du kan avnjuta något gott att 
äta och dricka.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 400 m, 
sänkning: 300 m. 
Medel vandring (grad 3), 10 km  
 

Dag 9 – Saignon - Colorado Provençal -
Rustrel. Transfer till Apt.   
Vandringen kommer idag att bjuda på många 
vackra färger. Leden tar dig genom Calavon-
dalen till världens största ockrafyndighet. 
Här skiftar sanden i gult, orange och rött. 
Som kontrast står tallar med långa, gröna 
barr. Det är ett unikt landskap som också 
kallas Colorado Provençal. Härifrån går du 
vidare in till byn Rustrel. Byn ligger vid foten 
av Albionplatån och det var här 
ockrautvinningen startade för över hundra 
år sedan. I Rustrel finns ett 
oljekvarnsmuseum. Kanske känner du för 
något gott att dricka på torget i skuggan av 
platanerna efter din vandring. Dagen 
avslutas med en kort transfer till Apt. 
  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 400 m, 
sänkning: 300 m. 
Lätt vandring (grad 2) 12 km  
 

 
Colorado Provençal 
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Dag 10 – Hemresa  
Efter frukost går en transfer tillbaka till Isle 
sur la Sorgue för vidare färd hemåt eller till 
annan destination. 
 
Marknader 
Isle sur la Sorge – Torsdag och söndag 
Gordes – Tisdag morgon 
Goult – Torsdag morgon (juni-september) 
Bonnieux – Fredag morgon 
Apt – Tisdag och lördag morgon 
 

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. 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: 2,3 / 5 
• Vandringen klassificeras som lätt-

medel. Fem vandringsdagar är lätta 
och tre är medel.  

• Sträckan du vandrar varierar från 
vandringsstigar, grusvägar, 
traktorvägar och mindre landsvägar 
och går över fält och skogar samt 
genom byar. Terrängen varierar och 
underlaget kan vara ojämnt. 

• Leden är markerad med olika tecken 
och skyltar som finns på stenar, 
pålar, murar och träd. Av 
ledbeskrivning framgår tydligt hur du 
ska gå och vilken markering du ska 
följa. Det är viktigt att vara 
uppmärksam på markeringar och 
anvisningar och att följa med i 
ledbeskrivningen eftersom 
markeringarna ibland finns på 
marken och kan vara överväxta eller 
kan ha försvunnit.  

• Total sträcka att vandra är cirka 96 
km fördelade på 8 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 och slutet i 
Isle sur la Sorgue är:  

• Marseille (86 km)  
• Montpellier (125 km) 
• Paris (710 km) 

 
Lokala transporter, ut- och hemresa 
Startplatsen Isle sur la Sorgue når du enklast 
med TGV-tåg till Avignon och därefter 
lokaltåg. Från Paris går tåget direkt från 
Charles de Gaulles-flygplatsen och tar ca 4 
timmar. Från Marseille tar tåget ca 1,5 timme 
och från Montpellier ca 1,5 – 2,5 timmar. 
Lokaltåget mellan Avignon centrum och Isle 
sur la Sorgue tar ca 30 min. 
 

Taxitransfer 
Det är även möjligt att ta sig till och från Isle 
sur la Sorgue med taxitransfer från Marseille 
flygplats eller från Avignon. För information 
om pris kontakta oss på Vandra.  
 
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. 
 

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 

http://www.vandra.se/
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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 för resor till Provence, 
Frankrike. 
 
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 
Provence är känt för att vara solsäkert med mer än 300 soldagar per år. Klimatet är varmt och 
tempererat, men under vintern regnar det mer än under sommaren. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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