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Vandra i Italien 

 
Lucca 

 

Via Francigena, 7 nätter 
Pontremoli - Lucca, 6 vandringsdagar 

 
 

Längs Via Francigena mellan Pontremoli och Lucca går leden till större del längs 
asfalterade vägar. Vandringen startar i Pontremoli, en liten juvel till stad i norra 
Toscana. Från Pontremoli går leden i inlandet där du passerar välskötta gårdar och 
vinodlingar. Historien gör sig påmind med gamla hus och statyer av keltiska krigare. 
Efter byn Vecchietto, lämnar du tillfälligt Toscana för en sväng in i Ligurien. Den 
kuperade terrängen byts nu mot ett platt landskap med vingårdar och odlingar. 
Riktningen är ut mot kusten och havet som du har fin utsikt över från kullarna 
ovanför Sarzana. Du når havet när du kommer fram till den livliga hamnstaden 
Avenza. Besöket vid havet är högst tillfälligt och då återvänder till det böljande 
inlandet. Du får uppleva slott, borgar och samhällen byggda under Romarnas 
storhetstid. En av höjdpunkterna är slutmålet Lucca med sin väl bevarade ringmur 
och levande historiska stadskärna.    
 
 
Höjdpunkter 

• Pontremoli med sina broar, statyer och lämningar from romartiden 
• Utsikten över havet ovanför Sarzana 
• Historiska lämningar från romartiden 
• Omväxlande landskap 
• Lucca med den väl bevarade ringmuren, Guinigitornet och katedralen 
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Dag 1 – Ankomst till Pontremoli 
Pontremoli är en liten juvel i norra delen av 
Toscana. Staden genomkorsas av floden 
Magra med flera imponerande broar. Den 
gamla delen av Pontremoli har sina anor från 
1 000 f.Kr. och är väl värd ett besök efter 
ankomst. Här får du uppleva trånga gränder, 
gamla stenhus och statyer i form av krigare 
och gudinnor. Dagen avslutar du kanske på 
någon liten restaurang med mycket 
atmosfär, god vällagad mat och lokalt vin. Ett 
tips är att prova en bit örtpaj som är stadens 
specialitet. 
 

 
Pontremoli 
 
Dag 2 – Pontremoli - Filetto 
Efter frukost startar du din vandring längs 
leden som följer landsvägen söderut från 
Pontremoli. Leden följer till större del en 
gångbana vid sidan av landsvägen och där 
det är möjligt lämnar leden till och från 
landsvägen. Efter Pala lämnar du landsvägen 
helt för att följa mindre vägar österut. Du 
passerar välskötta gårdar, vinodlingar, 
betesmarker och skog. Historien gör sig 
påmind med gamla hus och statyer av 
keltiska krigare. Du når åter bebyggelse vid 
Migliarina. Leden fortsätter genom det 
öppna landskapet med härlig vy över bergen 
vid sidan av floden Magra. Nästa samhälle 
som du når med möjlighet till stopp är 
Filattiera. Från Filattiera tar leden dig åter in i 
landet, bort från Magra genom skog för att 
sista biten gå över det öppna platta 
landskapet fram till Filetto. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 270 m, 
sänkning: 331 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 16 km  
 
Dag 3 – Filetto - Aulla 
Leden tar dig vidare längs vägar genom 
villaområden, gårdar och odlingar. Det är 
fridfullt och du når Vigoletta. Härifrån går det 
uppför och du passerar åter gårdar med 

välskötta odlingar och några mindre 
vingårdar. Vägen smalnar av och du når 
traktorväg. Traktorvägen är en gammal 
romersk väg. Här finns inte några gårdar 
eller byar förrän du når Terrarossa. Den sista 
biten av vandringen går längs en gammal 
banvall omgjord till en kombinerad cykel- 
och gångväg. Aulla är en stad fylld av antika 
historia belägen vid floden Magra. Kanske du 
gör ett besök i museet i San Caprasios 
kloster, eller tar en promenad längs de gamla 
murarna i Fortezza della Brunella. Du 
avslutar lämpligen dagen med middag i den 
gamla delen av Aulla. Den lokala Focaccian 
tillsammans med några lokala ostar 
rekommenderas varmt. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 317 m, 
sänkning: 425 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 16 km  
 

 
Utsikt över Aulla 
 
Dag 4 – Aulla - Sarzana 
Du lämnar Aulla och följer mindre vägar som 
tar dig uppför. Vandringen uppför är 
krävande men väl värd besväret för utsikten 
är magnifik. Du når byn Vecchietto med 
möjlighet för ett stopp och en bit mat. Efter 
Vecchietto lämnar leden vägen och följer en 
stig genom gles skog. Det går uppför och vid 
klart väder skymtar du havet. På vägen 
nerför lämnar du Toscana och vandrar in i 
Ligurien innan du når ett platt landskap med 
vingårdar och odlingar. Du når Sarzana som 
är fylld av gamla imponerande byggnader. 
Här finner du Katedralen Santa Maria 
Assunta och Pieve di Sant'Andrea som är 
den äldsta byggnaden i Sarzana. Har du ork 
rekommenderas en tur till fortet Pisan 
Fortezz Firmafede. Gränderna i Sarzana är 
trånga och många, det är lätt att gå vilse.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 851 m, 
sänkning: 878 m. 
Medel vandring 16 km  
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Pisan Fortezz Firmafede, Sarzana 
 
Dag 5 – Sarzana - Massa 
Den här sträckan är ganska lång, men 
relativt flack och lättvandrad. Leden går i 
huvudsak längs vägar. Du lämnar Sarzana 
och följer leden som tar dig österut. Du når 
Caniparola med möjlighet till en paus och 
något att dricka. Efter Caniparola glesnar det 
med gårdar och du lämnar Ligurien för att 
vandra in i Toscana igen. Bebyggelsen tätnar 
när du närmar dig kusten och staden 
Avenza. En livlig hamnstad som leden går 
rakt igenom. Det går uppför till Monte Liviero. 
Här är vägarna mindre och omges av skog 
och det är glest mellan hus och gårdar. 
Leden tar dig åter nerför mot bebyggelse 
och du når ditt boende den här natten, 
staden Massa. Massa är känt för sin 
marmorbrytning. Det är Carraramarmor som 
bryts här, väldens mest kända typ av 
marmor. Ett besök i katedralen 
rekommenderas varmt, särskilt om du vill ha 
en stämpel i pilgrimspasset. Vill du äta det 
lokala kökets specialiteter den här kvällen 
rekommenderas taglierini med bönor, tordelli 
(ravioli med kött) eller kanske en lokal 
lasagne.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 527 m, 
sänkning: 479 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 28 km  
 

 
Katedralen i Massa 
 

Dag 6 – Massa - Camaiore 
Leden följer mindre gator ut från Massa. Du 
passerar Chiesa San Rocco och följer Via del 
Bargello fram till en mera trafikerad landsväg 
som leden följer söderut. Du passerar gårdar 
och omgivningarna är lugna och fina med 
flera möjligheter för stopp och fikapaus. 
Leden följer en mindre slingrande väg 
uppför, omgiven av murar och grönska. 
Högre upp öppnar det upp sig och du får 
härlig utsikt mot havet. Vägen är smal och 
saknar bitvis trottoar, det är visserligen inte 
en hårt trafikerad väg men en viss 
försiktighet krävs. Leden passerar 
restaurang La Fortezza da Pié. Har du 
möjlighet rekommenderas ett stopp för 
lunch eller mellanmål då utsikten från 
restaurangen är storslagen. Leden passerar 
byn Strettoia för att därefter följa vägen som 
går nerför till samhället Ripa. Leden går 
omväxlande genom ett platt och öppet 
landskap och ett grönskade landskap. Den 
lilla staden Camaiore är målet för dagen.  
Camaiores gamla centrum har flera fina 
caféer så varför inte belöna dig själv med en 
espresso och en Badia di San Pietro, en 
risbaserad chokladkaka. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 544 m, 
sänkning: 588 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 26 km  
 

 
Guinigi, Lucca 
 
Dag 7 – Camaiore - Lucca 
Den sista vandringsdagen fram till Lucca går 
genom ett böljande landskap. Leden följer till 
en början vägar som är mer eller mindre 
trafikerade och bitvis saknas trottoar. 
Landsvägen omges av skogar och 
betesmarker. Straxt innan nästa samhälle, 
Valpromaro lämnar leden äntligen 
landsvägen och följer mindre väg. Du 
passerar genom byn Piazzano med trånga 
gränder och gamla stenhus. Leden följer 
sedan mindre vägar och går genom ett par 
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byar innan du passerar över den lilla floden 
Serchio via bron Ponte San Pietro. Leden går 
på en grusväg längs floden. En härlig 
avslutning på vandringen in till Lucca. Du 
passerar genom den imponerade ringmuren 
och når de inre delarna av den gamla staden, 
nästan som en egen liten värld. Här finns 
mängder av sevärdheter. En bra start på 
rundtur i Lucca, är att gå upp i  
Guinigitornet eller vandra uppe på muren 
runt staden. Ett besök på den romerska 
amfiteatern Piazza Anfiteatro från 100-talet. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 391 m, 
sänkning: 400 m. 
Medel vandring (grad 3) - 24 km  
 
Dag 8 – 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: 2,6 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande. 

Två vandringsdagar lätta, två dagar 
är medel och två dagar är 
utmanande. 

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

• Leden går till stor del på vägar med 
viss trafik. 

• Total sträcka att vandra är 126 km 
fördelade på 6 vandringsdagar. 

 
Boende 
Du bor i första hand på små privatägda 2 
stjärniga hotell 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 Pontremoli som 
Lucca. Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen 
Pontremoli är: 

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

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Lucca är: 

• Pisa flygplats (35 km) 
• Florens flygplats (70 km) 
• Genova (166 km) 

 
Lokala transporter, utresan 
Pontremoli har en tågstation som du når 
med tåg från orterna med flygplatser.  
 
Lokala transporter, hemresan 
Från Lucca till Pisa flygplats tar du tåg till 
Pisa centralstation. Det går flera tåg om 
dagen och resan tar cirka 30 minuter. 
Från Pisa centralstation reser du vidare med 
tåg eller taxi till Pisa flygplats. 
  
Till Florens flygplats reser du med tåg till 
Florens centrum. Vissa tåg går direkt och tar 
cirka 1,5 timme, men oftast måste du byta i 
Pisa. Från Florens centrum reser du vidare 
med buss eller taxi till flygplatsen. 
 

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 
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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. 
 
Toscana 
Generellt är klimatet i Toscana milt. Det finns dock variationer mellan inland och kust. Vid kusten 
råder ett utpräglat Medelhavsklimat med milda vintrar, varma somrar och mindre regn än 
inlandet. 
Vid inlandet och bergen råder det inlandsklimat som påverkas av både Medelhavet och vindar 
från Apenninerna. Vintrarna är kallare och det förekommer frost en bit i på våren. Somrarna och 
höstarna är varma. De senaste åren har det varit så varmt och torrt att druvorna nästan stekts till 
övermognad och börjat skrumpna redan ute i vingårdarna. Detta har gjort att odling på högre 
höjder har fått allt mer betydelse.  
 

 
För mer information se: 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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