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Vandra i Italien 

 
Ponte Coperto Pavia 

 

Via Francigena, 5 nätter 
Pavia - Fidenza, 4 vandringsdagar 

 
 

Den här etappen av Via Francigena går genom Lombardiet och startar i underbara 
staden Pavia.  Stadens gamla kvarter kring universitetet och dess vackra broar är väl 
värda att titta närmare på. Leden tar dig ut över den vida och helt platta Poslätten. 
Vandringen går genom imponerande fält med olika slags odlingar och några mindre 
planterade lövskogar. När du når Pofloden krävs en kort båtresa över till andra sidan 
där leden fortsätter längs stranden. Du är nu i regionen Emilia Romagna, känt för sin 
gästfrihet, maten och vinerna. Du passerar många fina kyrkor och kloster. Mest 
imponerande är det fridfulla klostret Chiaravalle della Colomba med sina 
imponerande snidade träskulpturer.    
 
 

Höjdpunkter 

• Pavias universitetskvarter och Piazza della Vittoria 
• Po, Italiens längsta flod med omgivande slätt 
• Emilia Romagnas gästfrihet  
• God mat och goda viner 
• Det fridfulla klostret Chiaravalle della Colomba 
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Dag 1 – Ankomst till Pavia  
Efter ankomst till Pavia har du kanske tid att 
utforska den gamla delen av staden med alla 
underbara byggnader. Basilica di San Pietro 
och Palace Visconti är välbesökt och Piazza 
della Vittoria är en favoritmötesplats för 
lokalbefolkningen. Varför inte avsluta dagen 
med en bit av den söta tårtan Torta Paradiso 
på något av caféerna? 
 

 
Basilica di San Pietro 
 

Dag 2 – Pavia – Belgioioso 
Du lämnar Pavia och vandrar över den lilla 
kanalen Naviglio Pavese. Via Francara tar dig 
ut på landsbygden på landsbygden som är 
helt platt. De omgivande vida fälten med 
odlingar växlar till mindre skogar som ger 
svalka vid San Giacomo. Du passerar lilla 
Chiesa di San Giacomo med sin enkla och 
sköna fasad. Har du möjlighet 
rekommenderar vi ett besök inne i kyrkan. 
Efter San Giacomo tar leden dig vidare 
genom ett landskap som växlar från odlingar 
till skogar fram till Belgioiosa.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 93 m, 
sänkning: 100 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 16 km  
 

 
Svalkande skogar invid den smala vid San 
Giacomo. 
 
 
 

Dag 3 – Tågresa Belgioiosa – Orio Litta, 
vandring, båtresa över Po och vandring 
till Piacenza 
Dagen börjar med en transfer till Orio Litta 
där du startar din vandring. Du vandrar rakt 
söderut genom Orio Litta och ansluter till 
leden vid Piazza Aldo Moro. Leden tar dig 
mot floden Po och till Corte Sant’Andrea vid 
stranden. Härifrån tar du båt till Soprarivo 
och fortsätter din vandring mot Piacenza.  
Det är viktigt att du har ringt och beställt 
båtturen en dag innan avresa.  
Vandringen fortsätter på södra sidan av 
floden Po en kort bit längs stranden och 
vidare ner till Calendasco. Du är nu i Emilia 
Romagna, ett område känt för sin gästfrihet, 
mat och viner. Leden följer mindre vägar 
fram till biflödet Trebbia. Leden går över 
Trebbia och når fram till Piacenza. Här kan vi 
rekommendera att smaka de berömda 
charkuterierna med ett glas Gutturniovin 
innan check-in och en tur runt staden. Ett 
besök vid Duomo Piacenza rekommenderas 
varmt. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 245 m, 
sänkning: 253 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km  
 
 

 
Duomo i Piacenza 
 

Dag 4 – Piacenza – Fiorenzuola 
Dagens annars länga sträcka kortas ner 
genom att ta tåg till Pontenure. Via 
Francigena följer Via Emilia längs en spikrak 
landsväg ut från Piacenza. När leden når 
utkanten av bebyggelsen kommer du ut ut 
på landsbygden och de vida fälten. Leden 
når vattendraget Torrent Nure som den följer 
fram till Corte Nuova. Du fortsätter längs en 
smal landsväg, korsar en bro och kommer till 
utkanten av byn San Giorgio Piacentino. 
Leden följer åter mindre asfalterade vägar 
över de vida fälten fram till Fiorenzuola. 
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Fiorenzuola har en rik historia med flera 
vackra kyrkor väl värda att strosa omkring. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 120 m, 
sänkning: 105 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 32 km  
 
Dag 5 – Fiorenzuola - Fidenza 
Leden lämnar Fiorenzuola genom ett 
lummigt område med träd och hus. Du 
lämnar bebyggelsen bakom dig och följer 
småvägar över den vida slätten. Du passerar 
Chiaravalle della Colomba, ett kloster väl 
värd ett besök och beundran av dess 
snidade träfigurer. Leden fortsätter över fält 
med odlingar, gårdar och du passerar byarna 
San Rocco och Castione Marchesi innan du 
når Fidenza. Ett besök på Piazza del Duomo 
rekommenderas liksom ett besök i den 
mäktiga katedralen.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 94 m, 
sänkning: 95 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km  
 

 
Chiaravalle della Colomba 
 

Dag 6 – Hemresa 
Efter frukost är den här vandringsresan 
avslutad och det är dags för hemresa eller 
vidare färd i Italien. 
 

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: 3,3 / 5 
• Vandringen är lätt till krävande. En 

dag är lätt, två dagar är medel och en 
dag är krävande. 

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

• Sträckan är i stort helt flack och går 
mestadels längs asfalterade vägar. 

• Total sträcka att vandra är 91 km 
fördelade på 4 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 Pavia som 
Fidenza. Kontakta oss så hjälper vi dig 
vidare. 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
https://www.google.se/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjq_5O3g7TXAhVoEpoKHVurBN8QjRwIBw&url=https://en.wikipedia.org/wiki/Abbey_of_Chiaravalle_della_Colomba&psig=AOvVaw2saE9zieLugrJpraBEBbHO&ust=1510403953544897
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Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen Pavia 
är: 

• Milano Linate (43 km) 
• Milano Malpensa (89 km) 
• Bergamo (91 km) 
• Genova (125 km) 
• Turin (181 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Fidenza 
är: 

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

 

Lokala transporter, utresan 
Pavia har en tågstation vilken du når med 
tåg från orterna med flygplats. 
 
Lokala transporter, hemresan 
Fidenza har en tågstation som du kan resa 
vidare till någon av orterna med flygplats. 
 
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. Svalare väder utmed Apenninernas bergsrygg kan föra med 
sig snöfall under vintermånaderna. 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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