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Vandra i Italien 

 
 

Via Francigena, 6 nätter 
Fidenza - Pontremoli, 5 vandringsdagar 

 
 

Vandringen mellan Fidenza och Pontremoli är en av de vackraste etapperna av den 
gamla pilgrimsleden Via Francigena genom Italien. Leden följer mindre vägar och 
stigar från slätten vid Fidenza upp över de norra delarna av Apenninerna. Vid byn 
Berceto når leden högsta höjd och fortsätter längs en bergskam innan den så sakta 
söker sig ner mot slutmålet Pontremoli. Vandringen längs den här delen av leden 
bjuder dig på fridfulla byar, oförglömliga vyerna och många fina historiska lämningar. 
En vandring från Emilia-Romagna till Toscana att minnas. 
 
Höjdpunkter 

• Grönskande skogar med vattendrag och ett rikt fågelliv 
• Storslagen utsikt över berg och dal 
• Fridfulla byar med mycket atmosfär och historia 
• God mat och dryck 
• Vandring längs gammal stenlagda vägar från romartiden 
• Ponte di Groppadolosio 
• Grönskande betesmarker, odlingar och vingårdar 
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Dag 1 – Ankomst till Fidenza 
Till Fidenza reser du lämpligen med tåg hela 
vägen från Skandinavien, eller från någon av 
orterna med flygplatser. Efter ankomst 
passar det kanske bra med en tur runt i 
staden. Ett besök på Piazza del Duomo 
rekommenderas liksom ett besök i den 
mäktiga katedralen.  
 
Dag 2 – Fidenza – Medesano, transfer 
till Sant´Andrea Bagni 
Du lämnar Fidenza och kommer så 
småningom ut på landsbygden. 
Omgivningarna är helt platta och den 
asfalterade smala vägen du följer är spikrak. 
Det platta landskapet växlar till ett böljande 
landskap med kullar och vägen blir lite 
krokigare. Lantbruken du passerar är 
välskötta liksom dess tillhörande odlingar. 
Leden passerar monumentet Pieve di 
Cabriolo som är tillägnad ärkebiskopen av 
Canterbury. Du passerar även flera små byar 
och gårdar däribland byn Costamezzana 
med sitt slott som domineras av dess torn. 
Det öppna kuperade landskapet växlar till att 
innehålla flera skogbeklädda områden och 
du når slutligen den lilla staden Medesano. 
Här kan du ta dig något att dricka i väntan på 
transfern som hämtar dig på förutbestämd 
tid för transfer till ditt boende i Sant´Andrea 
Bagni.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 519 m, 
sänkning: 458 m. 
Medel vandring (grad 3) - 23 km  
 

 
Vägen leden följer är rak och lättvandrad 
 
Dag 3 – Transfer Sant´Andrea Bagni - 
Medesano och vandring till Sivizzano 
Efter frukost hämtar en bil dig för transfer 
tillbaka till Medesano och Via Francigena. 
Du fortsätter din vandring genom det 
böljande landskapet fram till den lilla staden 
Felegara. Härifrån följer leden floden Taro 
fram till bron över till Fornovo. Här 

rekommenderas ett besök i katedralen för 
att se de fasansfulla relieferna. 
 

 
Öppet och vackert landskap strax innan Sivizzano 
 
Efter Fornovo går det uppför och du har så 
småningom en fin utsikt över det öppna 
landskapet i norr samt bergen i väster. 
Leden och vägen den följer omges av 
lummiga skogar, betesmarker, odlingar och 
vingårdar. Du når framåt eftermiddagen 
idylliska Sivizzano. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 471 m, 
sänkning: 342 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km  
 

 
Taro 
 
Dag 4 – Sivizzano - Berceto 
Idag har du en lång och krävande vandring 
framför dig. Turen är underbart vacker med 
fin utsikt. Leden följer mindre vägar fram till 
Bardone och vidare till nästa by Terenzo. 
Efter Terenzo går det uppför och 
omgivningarna är fridfulla med grönskande 
kullar och betesmarker. Det går nerför till 
byn Castello di Casola och Casola Villa för att 
sedan åter gå uppför längs en stig till Pineta 
Monte och byn Cassio. Byn Cassio ligger fint 
i bergen med härlig utsikt, perfekt för ett 
stopp. Efter Cassio följer leden landsvägen, 
visserligen inte så trafikerad med underlaget 
är hårt och vägen lättvandrad. Du kommer 
så småningom upp på en bergskam med fin 
utsikt åt båda hållen. Du passerar några 
mindre byar och vandrar via Monte Marino 
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fram till Berceto med sin kyrka Duomo di San 
Moderanno. Här rekommenderas att du 
avslutar dagen med en Pattona, kaka gjord 
på kastanjemjöl som ofta serveras med lokal 
svamp.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 333 m, 
sänkning: 775 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 25 km  
 

 
Berceto 
 
Dag 5 – Berceto - Previdé 
Du lämnar Berceto genom att följa byvägen 
ut ur byn och kommer strax till lummiga 
skogar. Där skogen inte är tät har du fin 
utsikt över dal och berg i norr. Det går uppför 
och du passerar välskötta gårdar och gröna 
betesmarker. Vägen smalnar av och följer en 
skogsväg. Söder om leden passerar du 
Monte Formigare och Monte Valoria för att 
därefter nå Toscana vid Porta Toscana della 
Francigena. En underbar liten by med 
möjlighet att stanna för en lunch. Leden 
fortsätter genom grönskande skog och med 
härlig utsikt över dal och berg.  
 

 
Leden följer en kam med härlig utsikt över det 
böljande landskapet 
 
Du kommer ut på en bergskam med 
storslagen utsikt på båda sidor. Det går 
nerför till den gamla byn Groppoli med 
lämningar från romartiden, stenhus med valv 
och smala gränder. Leden fortsätter nerför 
längs den gamla smala stenlagda vägen och 

vid sidan har du nu vingårdar. Längre ner i 
dalen kommer du till byn Previdé, där ditt 
boende ligger. Den lilla byn ligger fint 
omgiven av natur och berg. En underbar 
plats att summera dagens fina vandring. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 793 m, 
sänkning: 1 146 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 18 km  
 

 
 
Dag 6 – Previdé - Pontremoli 
Från Previdè tar leden dig vidare längs den 
gamla smala stenlagda romarvägen. Leden 
går genom landsbygd med mindre odlingar.  
 

 
Ponte di Groppadolosio 
 
Du passerar den karakteristiska byn 
Groppadalosio med sin antika bro Ponte di 
Groppadolosio.  Nästa by är Casalina med 
sina små stenhus och en kyrka med 
klocktorn vars tak består av en kupol. Det går 
nerför över ängar och odlingar, mestadels 
längs stigar och mindre vägar. Vandringen 
fortsätter i det kuperade landskapet genom 
några byar, innan du når fram till Pontremoli 
längs liten smal väg kantad av villor. 
Pontremoli är en liten stad som 
genomkorsas av floden Fiume Magra. Här 
finns flera gamla fina broar att imponeras av. 
Den gamla delen av staden blir en 
avkopplande avslutning på den här 
vandringen. 
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Sammanlagd höjdmeter, stigning: 444 m, 
sänkning: 676 m. 
Medel vandring (grad 3) 11 km  
 

 
Pontremoli 
 
Dag 7 – Hemresa 
Efter frukost är den här vandringsresan 
avslutad.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Är ni flera än 9 
personer kontakta oss för offert. 
 
Lokala skatter 
Notera att flera regioner och kommuner i 
Italien har infört lokala skatter som tas ut 
kontant i samband med utförd tjänst. 
Skatten kan inte tas ut på annat vis. 
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 3,6 / 5 
• Vandringen är medel till krävande. 

Tre vandrings dagar är medel, en är 
utmanande och en är krävande. 

• Leden går längs stigar, traktorvägar, 
grusvägar och små landsvägar med 
begränsad trafik. 

• Leden är markerad med 
pilgrimssymbol och pilar som visar 
vägen, det är bitvis glest mellan 
markeringarna 

• Total sträcka att vandra är 97 km 
fördelade på 5 vandringsdagar. 

 
Boende 
Du bor i första hand på små privatägda 2 
stjärniga hotell, Agriturismo eller Bead & 
Breakfast längs Via Francigena. 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 
fullbokat boende, då vi bokar dig på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 

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? 
Det finns tågstation i såväl Fidenza som 
Pontremoli. Kontakta oss så hjälper vi dig 
vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen Fidenza 
är: 

• Milano Linate (104 km) 
• Bologna (119 km) 
• Milano Malpensa (155 km) 
• Genova (125 km) 
• Bergamo (185 km) 
• Turin (246 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Pontremoli är: 

• Pisa (96 km) 
• Genova (131 km) 
• Florence (158 km) 
• Milano Linate (185 km) 
• Milano Malpensa (231 km) 

 
Lokala transporter, utresan 
Fidenza har en tågstation som du kan resa 
till med tåg från någon av orterna med 
flygplats 
 
Lokala transporter, hemresan 
Pontremoli har en tågstation som du kan 
resa vidare från till någon av orterna med 
flygplats. 
 

http://www.vandra.se/
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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. 
 
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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Den italienska halvön har ett omväxlande klimat med tre olika geografiska regioner. Kalla alpina 
vintrar och varma, våta somrar kännetecknar de norra regionerna. I den vidsträckta Podalen 
kontrasterar torra somrar mot kalla, fuktiga vintrar. Resten av Italien har ett behagligt klimat med 
långa, heta somrar och milda vintrar. Poslätten karaktäriseras av dimmor och fukt, vintertid och 
ganska kvalmiga somrar.  

 
För mer information se: www.yr.no

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Via Francigena genom Italien 
Omnes viae Romam perducunt, alla vägar bär till Rom är en gammal devis som under medeltiden 
inte var långt från sanning. Då reste många pilgrimer utmed leden Via Francigena, leden som gick 
rakt genom Europa från Canterbury i England till Rom i Italien. I slutet av 900-talet reste Sigeric, 
Ärkebiskopen av Canterbury, till Rom för att få Påvens välsignelse. På sin resa tillbaka genom 
Europa gjorde Sigeric noggranna noteringar av färdväg och faciliteter utmed den. Sigerics 
anteckningar utgör idag grunden till den officiella dragningen av leden genom Europa och Italien. 
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