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Vandra i Frankrike 

 
 

Provence - från Alperna till Franska Rivieran, 6 nätter  
Breil-sur-Roya – Menton och Villfranche-sur-Mer, 

 5 vandringsdagar  
 

Den franska rivieran är känd för många som en värld för kändisar, flärd, glitter och glamour 
och ett gott liv. Det är också känt att rivieran är solsäkert med mer än 300 soldagar per år. 
Vad som är mindre känt är att det finns en annan värld i skuggan av rivieran,  i alperna en bit 
från kusten. I den världen finns tidlösa små mysiga byar, gamla vandringsleder, andlöst 
vacker utsikt över både alper och medelhavet och ett lugn att vila i. Området är också 
historiskt, arkitektoniskt och kulturellt intressant då det tillhörde Italien så sent som 1860 och 
de italienska inslagen därför fortfarande är stora. Vår vandring från Alperna till Franska 
Rivieran ger dig det bästa av de två världarna. 
 
Vandringspaketet ger dig tre nätter i lugnet i alperna och tre nätter på franska Rivieran. Från 
bergen ovanför Menton börjar turen med natursköna omgivningar, fantastiska vyer, 
olivlundar och lugna medeltidsbyar som klänger sig fast på bergstoppar. Därefter övergår det 
till klassisk elegans längs kusten vid Villefranche-sur-Mer och havsnära vandring på Cap 
Ferrat. Under den andra halvan av vandringen finns också möjligheter till bad i medelhavet. 
Vandringen utgår från Sospel som du enkelt når med lokaltåg från Nice.  
 
Höjdpunkter 

• Blandningen mellan lugnet i alperna och livet på Rivieran 
• Genuina byar med vackert läge 
• Franska Rivieran i Menton och Villefranche-sur-Mer 
• Bad i medelhavet 
• Den pittoreska byn Eze och dess botaniska trädgård 
• Den spektakulära kustvägen längs Cap-Ferrat 
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Dag 1 – Ankomst till Sospel 
Sospel når du lätt via lokaltåget från Nice. 
Vid ankomst möter en chaufför dig för en 
kort transfer till ditt boende som är en gård 
straxt utanför de centrala delarna av den lilla 
staden. Sospel är delad i två gamla delar av 
den lilla staden, en på var sida av floden. 
Gatorna i de gamla delarna är smala med 
höga byggnader vid sidorna. Place Saint 
Michel är den överlägset mest färgstarka och 
pittoreska platsen i Sospel. Middag i Sospel 
ingår i ditt vandringspaket. 
 

 
Sospel 
 
Dag 2 –Transfer till Breil-sur-Roya och 
vandring till Sospel 
Efter frukost den här dagen hämtar en 
chaufför dig för transfer till Breil-sur-
Roya. På bergssluttningarna runt om staden 
ligger olivlundar.  Här har tiden stannat så 
strosa gärna runt på kullerstensgatorna och 
upplev lugnet. Du kommer troligen höra 
både italienska och franska och kanske även 
den lokala dialekten Brigasque. Med 
underbar vy över dalen lämnar du staden. 
Vandringen går längs övergivna stenterasser 
där olivträd numera växer och tar dig till den 
vackra spökstaden Piène Haute, mer 
italiensk än fransk till utseende,  på 600 
meters höjd. Härifrån går leden in i Italien 
och byn Olivetta San Michele innan du 
återvänder till Frankrike och dagens slutmål 
Sospel. Genom staden flyter floden Brévera 
och över floden går den gamla "tullbron". 
Sospel är en genuin medeltidsstad. Middag i 
Sospel ingår i ditt vandringspaket. 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 600 m, 
sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 15 km  
 

 
Breil Sur Roya 
 
Dag 3 – Transfer till Col de Castillon 
och vandring till Sainte Agnès 
Efter en kort transfer börjar du din vandring i 
Castillonpasset. Vandringen börjar med en 
långsam stigning genom en naturskön 
bokskog och fortsätter sedan gradvis uppåt. 
Du kommer efterhand se allt mer av de 
omkringliggande topparna och den vackra 
medelhavskusten. Du når vid vandringens 
slut fram till Sainte Agnès som är klassad 
som en av de vackraste byarna i Frankrike. 
Byn ligger på 800 meters höjd och utsikten 
över landskapet och medelhavet är 
hänförande. Pga av byn ligger så högt men 
endast 3 km fågelvägen från kusten är 
Sainte Agnès klassad som den högst 
belägna kuststaden i Europa. Har du krafter 
kvar rekommenderas att du går upp till 
slottsruinen ovanför staden (ca 10 min 
promenad). Utsikten över staden är väl värt 
den extra mödan. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 550 m, 
sänkning: 550 m. 
Medel vandring (grad 3), 10 km  
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Dag 4 – Transfer till Castellar och 
vandring till Menton 
Du lämnar Sainte Agnès med en transfer 
som tar dig genom en frodig och naturskön 
djup dal till Monti och vidare till lugna staden 
Castellar. I Castellar startar du din vandring 
längs byns  lugna gator med en enda 
livsmedelsbutik, en bar och två restauranger. 
Njut av lugnet, detta är den sista platsen av 
lugn innan du anländer till Rivieran. Från 
Castellar följer du en gammal stig som 
slingrar sig brant nerför. Ovanför den gamla 
delen av Menton ansluter du 
kullerstensgator som du följer nerför till 
Rivieran. Menton anses av många som den 
vackraste staden på Rivieran med sina väl 
restaurerade hus som har en rik och 
intressant arkitektur. Mikroklimatet runt 
Menton är gynnsamt för odling av 
citrusfrukter vilket längre tillbaka var en 
viktig del av stadens ekonomi. Även om 
citrusfrukterna idag har mindre betydelse så 
finns mängder av citronprodukter att njuta 
av. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 89 m, 
sänkning: 410 m. 
Medel vandring (grad 3), 5 km  
 

 
 

Dag 5 – Tåg Menton – Villefranche-sur-
Mer. Vandring runt Cap-Ferrat 
Efter frukost tar du tåget (bagaget tar du 
själv med dig) till Villefranche. Den 
halvtimmeslånga resan bjuder på vackra 
vyer över medelhavet. Efter att ha lämnat 
bagaget på hotellet startar du vandringen 
runt Cap Ferrat. Cap Ferrat är en naturskön 
halvö mellan Nice och Monaco som 
fortfarande är relativt oförstörd jämfört med 
många andra delar av Franska Rivieran och 
dess intensiva jet-set-liv. Enligt många är 
Saint-Jean-Cap-Ferrat den ort där du bäst 
kan uppleva det klassiska genuina Côte 
d’Azur. Vandringen går längs havet och du 
kan njuta av vacker utsikt över det blåa 
medelhavet och den spektakulära kustlinjen. 
Då och då kan du få en lockande skymt av en 
av de många stora villorna. Däremellan kan 
du ta dig ett svalkande dopp vid någon av de 
stränder som du passerar. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 150 m, 
sänkning: 150 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1), 11 km  
 

 
Villefranche-sur-Mer 
 
Dag 6 – Tåg Villefranche – Eze-sur-
Mer. Vandring t.o.r Eze Village. Tåg 
tillbaka till Villefranche.  
Eze är en by som är uppdelad i olika nivåer, 
en del ligger nära havet och en del (”den 
verkliga byn”) som ligger uppe på en klippa. 
Vandringen upp till byn är bara ca 2,5 km 
lång men räkna med att det tar ca 1-1,5 
timme att gå upp. Väl uppe blir du dock 
rikligt belönad med underbara vyer. Besök 
gärna den botaniska trädgården där du kan 
njuta av både växtlighet och en hänförande 
utsikt.  
 
Det kan också vara trevligt att äta lunch 
innan du börjar vandra tillbaka. Vill du på 
vägen hem inte gå ner finns möjlighet att i 
stället ta bussen ner till havsnivå och 
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därefter ta tåget tillbaka till Villefranche-sur-
Mer. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 400 m, 
sänkning: 400 m. 
Medel vandring (grad 3), 5 km  
 

 
Eze Village med Cap Ferrat i bakgrunden 
 

Dag 7 – Hemresa  
Efter frukost är det dags för hemresa eller 
vidare färd till annat resmål. 
 
Marknader 
Breil-sur-Roya – tisdag och torsdag 
Sospel – torsdag morgon 
Menton – varje 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. Det kan då 
tillkomma kostnad för transfer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svårighetsgrad 
• Snittvärde svårighetsgrad: 
• En dag är mycket lätt och fyra dagar 

är medel. Dagsetapperna är inte så 
långa, men i kombination med 
antalet höjdmeter blir vandringarna 
mer ansträngande. 

• Det förekommer delar med ihållande 
men långsam stigning eller sänkning. 

• Underlaget varierar från 
vandringsstigar, promenadvägar, 
grusvägar, mindre landsvägar. 
Terrängen varierar och underlaget 
kan vara ojämnt. 

• Ingen del är tekniskt svårvandrad. 
• Personer som lider av höjdrädsla kan 

finna vissa partier obehagliga. 
• 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 46 - 
49 km fördelade på 5 
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 Sospel är:  

• Nice (68 km)  
Närmaste flygplatser till slutet i Villefranche-
sur-Mer är:  

• Nice (14 km)  
 

Lokala transporter, utresa 
Startplatsen Sospel når du enklast genom 
att ta flyg till Nice, buss in till staden (ca 15 
min) och därifrån lokaltåget (ca 1 timme).  
 

http://www.vandra.se/
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Lokala transporter, hemresa 
Från slutplatsen Villefranche-sur-Mer tar du 
dig enklast med buss till Nice centrum (ca 15 
min) och sedan buss (ca 40 min) till 
flygplatsen.  
 

Taxitransfer 
Det är även möjligt att ta sig till Sospel och 
från Villefranche-sur-Mer med taxitransfer 
från/till Nice flygplats. För 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 
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 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 - 620 21   
E - post: info@vandra.se  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
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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

http://www.yr.no/
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Vandra of Sweden 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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