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Vandra i Italien 
 

 

 
Portofino & Cinque Terre, 7 nätter, 

Camogli – Portovenere, 6 vandringsdagar 
 

 

Att vandra kuststigarna längs den italienska Rivieran ger dig slående vyer över 
lummiga medelhavsvingårdar, vilda blommor och olivodlingar, medan inlandet bjuder 
på dova barr- och kastanjeskogar. Den här vandringen ger dig små smakprov av det 
mesta som Italien har att erbjuda, vackra små byar, klippiga kustlinjer, odlingsmarker 
och självklart massvis av natur och kultur. Du kombinerar vandring med att åka tåg 
eller båt mellan byarna. Möjligheten att anpassa vandringen utifrån dagsform och 
egna preferenser är stor. Vandringen kan göras allt från lätt till krävande. 
 
 
Höjdpunkter 

• Jetset-hamnen i Portofino 
• De fem byarna Monterosso, Vernazza, Corniglia, Manarola och Riomaggiore 
• Italienska delikatesser 
• Otrolig utsikt över det smaragdblå Medelhavet 
• Naturskön vandring i omväxlande natur  
• En dramatisk kustlinje med fina vandringsstigar 
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Dag 1 – Ankomst till Camogli 
Du kommer till Camogli, lämpligast med tåg, 
och checkar in på ditt boende. Passa på att 
gå ut och andas in Medelhavets friska luft 
samtidigt som du njuter av den mysiga 
atmosfären. I byn finns ett historiskt center 
väl värt ett besök. 
 

 
 

Dag 2 – Camogli – San Fruttuoso – 
Portofino  
Från Camogli vandrar du på en av Portofinos 
regionalparks huvudstigar. Den första branta 
sektionen tar dig till byn San Rocco. Du kan 
också välja att ta lokalbussen istället. Efter 
San Rocco kommer du fram till San 
Fruttuoso-klostret. Från San Fruttoso kan du 
välja att vandra vidare eller att ta färjan till 
Portofino. När du är i Portofino ska du passa 
på att ta dig upp till fyren i Portofino, varifrån 
du får en otrolig utsikt. Du tar sedan tåget 
eller båten tillbaka till Camogli och ditt hotell.  
 
Vandringsalternativ: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 734m, 
sänkning: 394 m. 
Medel vandring (grad 3) - 7 km  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 165 m, 
sänkning: 1 185 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 13 km  
 

 
Bonassola 
 

Dag 3 – Bonassola – Framura – Deiva 
Marina   
Dagen startar med en kort tågresa till 
Bonassola, varifrån du börjar din vandring 
över kullarna som separerar Bonassola, 
Framura och Deiva Marina. Den första delen 
av dagens vandring, från Bonassola till 
Framura, bjuder på hänförande vackra vyer 
över norra kusten i Ligurien. Om du så önskar 
kan du avsluta dagens vandring redan här i 
Framura. OM du väljer att fortsätta, vandrar 
du vidare mot Deiva Marina som ligger 
mellan två klippor. Stranden i byn är ett 
populärt badställe. Du tar tåget tillbaka till 
Bonassola där du checkar in på ditt nya 
boende. 
 
Vandringsalternativ: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 421m, 
sänkning: 394m. 
Lätt vandring (grad 2) - 5 km  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 878 m, 
sänkning: 881 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 11,5 km  
 

Dag 4 – Deiva Marina – Moneglia – Riva 
Trigoso 
Du tar dig tillbaka till Deiva Marina med tåg 
där vandringen börjar. Vill du korta ner 
vandringen tar du istället tåget till Moneglia. 
Idag följer du den ruggiga kustlinjen, in och 
ut ur några dalar. Efter några timmars 
vandring är du framme i Riva Trigoso.  Vill få 
ut ännu mer av dagen kan du ta tåget vidare 
till Sestri Levante (nästa stopp på tåglinjen) 
innan du åker tillbaka till Bonassola. 
 
Vandringsalternativ: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 396m, 
sänkning: 386m. 
Lätt vandring (grad 2) – 6 km  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 800 m, 
sänkning: 996 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 15 km  
 

 
Den dramatiska kustlinjen 
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Dag 5 – Bonassola – Levanto – 
Monterosso 
Från Bonassola vandrar du först längs en 
gammal järnväg som nyligen gjorts om till en 
fin cykelstig. Du vandrar igenom några 
tunnlar och över broar, med spektakulära 
vyer över havet och klipporna, till den fina 
lilla staden Levanto. Om du vill kan du ta 
tåget från Levanto till Monterosso. Väljer du 
att fortsätta din vandring, går leden nu 
uppför till åsens topp. Från toppen har du en 
otrolig utsikt över bergen som omger 
havsbukten. Vidare genom ett område med 
typisk växtlighet för området runt 
medelhavet, ”Macchia”, till Punta Mesco. Det 
går sedan nerför till byn Monterosso där du 
ska spendera natten.   
 
Vandringsalternativ: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 225m, 
sänkning: 226 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 3 km  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 753 m, 
sänkning: 746 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 10 km  
 

Dag 6 – Soviore – Vernazza – 
Monterosso 
En kort transfer tar dig till Soviore Kloster där 
du påbörjar din vandring tillbaka till 
Monterosso. De första 1,5 km av vandringen 
går längs asfaltsvägar innan du ansluter till 
en stig med vackra panoramavyer. Stigen 
går lätt nerför till Madonna di Reggio. Du 
fortsätter din vandring på stenlagda stigar 
ner till Vernazza. Vill du korta ner dagens 
vandring kan du stanna i Vernazza och ta 
tåget eller båten tillbaka till Monterosso.  
Väljer du att vandra följer du gångvägen 
längs kusten tillbaka till Monterosso 
 
Vandringsalternativ: 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 266 m, 
sänkning: 707 m. 
Medel vandring (grad 3) - 6 km  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 643 m, 
sänkning: 1 098 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 10 km  
 

 
Vernazza 
 
Dag 7 – Riomaggiore – Portovenere 
En kort tågresa tar dig till Riomaggiore. 
Härifrån vandrar du uppåt i bergen som 
gränsar till Cinque Terre-området. Från Colle 
del Telegrafo följer du bergskammen sakta 
nerför genom byn Campiglia tills du når 
Portovenere. I Portovenere kan du välja 
mellan att ta buss till La Spezia och tåg 
vidare till Monterosso, eller ta färjan direkt till 
Monterosso.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 861 m, 
sänkning: 875 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 13 km  
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det dags för hemresa, om du 
inte väljer att fortsätta ditt äventyr i Italien. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från två personer och uppåt. Är ni fler än 10 
personer eller vill vandra ensam, 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: 2,7/5 – 
4,3/5 beroende på val av vandring. 

• Vandringen har många upp- 
respektive nerstigningar vilket gör 
att den många dagar klassas som 
utmanande eller krävande. Dock kan 
du merparten av dagarna välja 
lättare vandringsalternativ. 
Vandringen blir då i huvudsak 
klassad som lätt till medel (sista 
dagen är utmanande).  

http://www.vandra.se/
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• Varje dag innebär vandring både 
uppför och nerför.  

• Total sträcka att vandra är 40 - 72 
km uppdelat på 6 vandringsdagar 

 

Ändrade vandringsdagar 
På grund av regn och erosion förändras 
lederna. Delar av lederna kan stängas av för 
reparation. Detta sammantaget gör att ovan 
nämnda vandringsturer kan komma att 
förändras.  
 
Boende 
Du bor i första hand på små privatägda 2 - 3 
stjärniga hotell. Vi bokar dig i första hand på 
platserna som nämns i programmet men 
undantag kan finnas på grund av fullbokade 
hotell. Vi bokar dig då 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?  
Alla orter har tågstation, varför det är lätt att 
ta sig hit med tåg. Kontakta oss så hjälper vi 
dig vidare. 
 
Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen 
Camogli är: 

• Genoa (37 km) 
• Pisa (152 km)  
• Milano Linate (172 km) 
• Milano Malpensa (206 km) 
• Florence (210 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet 
Monterosso är: 

• Genoa (100 km) 
• Pisa (121 km)  

• Florence (180 km) 
• Milano Linate (234 km) 
• Milano Malpensa (268 km) 

Lokala transporter, utresa 
Från Genoa flygplats tar du dig lättast med 
flygbussen in till centralstationen och sedan 
tåg direkt till Camogli.  
 
Från Pisa flygplats går det buss in till 
centralstationen. Därifrån tar du dig vidare 
med tåg till Camogli, med ett byte på vägen. 
 
Från Milanos flygplatser tar du buss eller tåg 
in till de centrala delarna av Milano, varifrån 
du kan ta tåg till Camogli. Det är vanligtvis 
byte i Genoa på vägen. 
 
Flyger du till Florens flygplats är det lite 
krångligare att ta sig till Camogli. Du börjar 
med buss in till de centrala delarna av 
Florens. Därifrån kan du ta tåget till Camogli 
men det blir flera byten längs resan. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Du tar dig ifrån Monterosso med tåg. Det går 
direkttåg till Genoa. Från centralstationen till 
flygplatsen åker du flygbuss. 
 
Ska du till Pisa flygplats finns det tåg från 
Monterosso till Pisa centralstation, oftast 
med ett byte på vägen. Från 
centralstationen tar du buss till flygplatsen. 
 
Ska du åka hem från Florens flygplats får du 
ett eller flera byten med tåget från 
Monterosso till Florens. Därifrån tar buss 
vidare till flygplatsen. 
 
Till Milano finns det direkttåg från 
Monterosso. Vidare från de centrala delarna 
av Milano tar du buss eller tåg till den 
flygplats du åker ifrån. 
 
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. 
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Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från Italien hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg.  
 
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. 
 

Ligurien 

Generellt är klimatet i Ligurien 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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Portofino & The Cinque Terre 
Portofino är vackert beläget på den sydligaste spetsen av en liten halvö vid kusten mellan Genua 
och Cinque Terre. Ursprungligen var Portofino en liten fiskeby, men idag har fiskebåtarna bytts ut 
mot lyxyachter i miljonklassen. Och vill du bo i Portofino behöver du ha en inkomst betydligt 
större än den du får på att fiska. Men det bor så klart fortfarande ”vanliga” människor i byn och 
reser man hit när det inte är högsäsong, kan man få uppleva mer av det lugna livet i en traditionell 
fiskeby.  
 
Cinque Terre är som en leksaksvärld där allt är trångt, smalt och litet. Lite som en Märklinvärld där 
tåg susar in och ut ur tunnlar mellan byar på bergstoppar. Mellan spåren framför den verkliga 
järnvägsstationen och bardisken i baren vid torget i Riomaggiore är det tio meter.  
Bilar och annan trafik är nästan fullständigt förbjudna, istället får tåget spela huvudrollen. Det 
allra bästa sättet att uppleva Cinque Terre är dock att vandra. Att besöka Cinque Terre utan att 
vandra mellan byarna är som att åka till Maldiverna utan att bada. 
 

 
 
 
 

 
 

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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