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Vandra i Italien 

 

 

Cammino di Francesco, 6 nätter 
Assisi – Spoleto, 5 vandringsdagar 

 

Cammino di Francesco är uppkallad efter Fransiskus av Assisi. Under medeltidens 
dunkla tider gick en upplyst man längs åsar och dalar i Apenninerna och sökte efter 
Guds tecken i naturen. Han pratade med människor om fred, ödmjukhet och 
broderskap. Han var Franciskus av Assisi, en mystisk person som fascinerar oss än 
idag, och vars karisma och filosofi är känt världen över.  
 
Denna etapp av Cammino di Francesco går längs bergssidorna vilket innebär 
fantastiska vyer över det bördiga landskapet i dalen nedanför. Du vandrar genom 
olivlundar och bor över i historiska samhällen såsom Spello, Trevi och Spoleto, som 
ligger uppe i bergen. Den kuperade vandringen gör dig kanske hungrigare än vanligt. 
Detta passar bara bra då du inte får missa att smaka på de traditionella recepten från 
det lokala köket. 
 
 

Höjdpunkter 
• Assisi, Spello och Spoleto, gamla städer fulla av historia 
• Kloster, kapell och kyrkor 
• Små pittoreska och lugna medeltida byar 
• Vackert böljande landskap  
• Vänliga människor 
• Traditionella recept från det lokala köket. 
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Dag 1 – Ankomst till Assisi 
Under dagen anländer du till Assisi. Se till att 
du anländer i tid så du hinner upptäcka 
Assisi och dess historiska byggnader. Missa 
inte Basilikan St Fracis med kryptan, kyrkan 
Santa Chiara, katedralen av San Rufino och 
Minervatemplet. Som sagt finns det mycket 
att se och göra i Assisi, så har du möjlighet 
rekommenderar vi en extra dag innan du 
startar vandringen.  
 

 
Piazza Chiesa Nuova, Assisi 
 

Dag 2 – Assisi - Spello 
Din första vandringsdag går från Assisi till 
Spello. En vacker vandring uppför längs 
Monte Subasio-sluttningarna leder till det 
häpnadsväckande klostret ”Eremo della 
Carceri”. Klostret är en av de platser dit 
Francis regelbundet återvände för bön. 
Leden fortsätter sen genom ekskog till 
klostret San Benedetto. En lång nedstigning 
tar dig ner till den muromgärdade 
medeltidsstaden Spello.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 872 m, 
sänkning: 1 040 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 15 km 
 

 
Vandring Assisi - Spello 
 

Dag 3 – Spello – Vegnole, nära Colle 
San Lorenzo 
Dagens vandring är kort så om du inte hann 
upptäcka Spello igår har du möjlighet att 
göra det innan du startar vandringen. 
Vandringen tar dig sedan genom olivlundar 
och vingårdar till den lilla byn Scanzano. I 
Scanzano vill du kanske göra ett stopp för en 
drink innan du vandrar vidare till ditt boende 
för natten. Boendet ligger på en kulle och 
bjuder på fantastisk utsikt över berg och 
dalar.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 320 m, 
sänkning: 232 m. 
Medel vandring (grad 3) - 10 km  
 

Dag 4 – Transfer Vegnole - Uppello, 
vandring till Bovara di Trevi  
Dagen inleds med en transfer från ditt 
boende till Uppello där du börjar vandringen. 
Efter en brant stigning passerar du slottet 
Rocca di Scandolaro och fortsätter in genom 
ekskogar och längs olivlundar. Vandringen 
går genom staden Trevi, väl värd ett litet 
stopp. När du vandrar vidare mot Bovara di 
Trevi följer du en medeltida akvedukt.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 593 m, 
sänkning: 580 m. 
Medel – utmanande vandring (grad 3,5) - 
14 km  
 

 
Trevi 
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Dag 5 – Bovara di Trevi - Poreta 
Vandringen från Bovara di Trevi inleds med 
vacker utsikt över dalen Spoleto. På din väg 
kan du se de majestätiska höga väggarna i 
klostren Pissignano och Padri Barnabiti i 
Campello. Du passerar byn Lenano innan du 
når den medeltida byn Poreta som 
domineras av sitt slott.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 461 m, 
sänkning: 541 m. 
Medel – utmanande vandring (grad 3,5) –  
12 km  
 

Dag 6 – Poreta - Spoleto 
Idag vandrar du inledningsvis på en smal stig 
som tar dig till den lilla byn Santa Maria di 
Reggiano. När du når Eggi kan du välja 
mellan två vägar sista biten till Spoleto. Du 
kan följa den gamla demonterade 
järnvägslinjen till Spoleto eller göra en lite 
längre vandring. Väljer du det längre 
alternativet kommer du bjudas på en 
spektakulär vandring in i staden eftersom du 
vandrar högt ovanför och får en fantastisk 
utsikt över staden och dess omgivningar.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 448 m, 
sänkning: 454 m. 
Medel – utmanande vandring (grad 3,5) –  
13 km  
 

 
Spoleto akvedukt och Rocca 
 

Dag 7 – Hemresa 
Så var det dags för hemfärd eller fortsatta 
äventyr i Italien. Du tar dig från Spoleto med 
tåg eller egen transfer. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

 

 

 

 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt, tillägg för 
ensamvandrare. Är ni fler 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 boende och 
transporter. Skatten kan inte tas ut på annat 
vis. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,5 / 5 
• Vandringen är medel till utmanande.  
• Leden varierar mellan vanliga stigar, 

landsvägar och asfaltsvägar. Bitvis 
är stigarna mycket smala. 

• Leden är markerad, men bitvis är det 
glest så det är viktigt att du följer 
med i ledbeskrivningen/GPS. 

• Vid några tillfällen viker vår 
ledbeskrivning av från den ordinarie 
leden för att t.ex. följa en vackrare 
väg eller för att nå ett boende, då är 
det viktigt att följa med i 
ledbeskrivningen/GPS. 

• Total sträcka att vandra är 64 km 
fördelade på 5 vandringsdagar. 

 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda 2-
stjärniga hotell, ”Bo på lantgård” eller Bed & 
Breakfast. I de större städerna bor du oftast 
på utvalda 3-stjärniga 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 
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. 
 

Middagar 
I priset ingår en middag, dag 3. Övriga dagar 
ingår endast frukost.  
 
 

http://www.vandra.se/
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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 startplatsen Assisi 
är: 

• Rimini flygplats (167 km) 
• Florens flygplats (191 km) 
• Rom flygplats (214 km) 
• Pisa flygplats (251 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet Spoleto 
är: 

• Rimini flygplats (197 km) 
• Florens flygplats (222 km) 
• Rom flygplats (160 km) 
• Pisa flygplats (289 km) 

 
Lokala transporter ut- / hemresa 
Om du ankommer med flyg kan du från de 
flesta av de ovan nämnda flygplatserna ta 
tåg. Tåget går till Arezzo, där du kan byta tåg 
eller buss till Assisi.  
 
Från Spoleto går det tåg.  
 
Vill du ha en bekvämare resa från och till 
flyget bokar du en transfer. 
 
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. 
 
Toscana och Umbrien 
Generellt är klimatet i Toscana och Umbrien 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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Cammino di Francesco / San Fransiskus väg 
Vem var Fransiskus av Assisi? Fransiskus var en enkel man från området Umbrien som älskade 
sitt land och sin nästa. Han vandrade över åsar och genom dalar i centrala Apenninerna och sökte 
efter Guds tecken i naturen. Längs vägen pratade med människor om fred, ödmjukhet och 
broderskap. Fransiskus gärningar gjorde honom till Italiens skyddshelgon. Cammino di Francesco 
går från Florens till Rom och sträcker sig över 550 km. Längs leden finns många kulturellt och 
historiskt intressanta platser. I Florens hittar du bl.a. Michelangelo’s David och de stora klockorna i 
Giottos torn. Längs vägen passerar du otaliga medeltida kyrkor och och monument, romerska 
amfiteatrar och freskomålningar. 
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