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Vandra i Italien 
 

 

 
 

Amalfikusten & Capri, 7 nätter 
Sorrento – Amalfi, 6 vandringsdagar 

 

 

Att vandra längs Amalfikusten & Capri är en sann njutning för såväl kropp som själ! 
Du befinner dig på den kända Amalfikusten och får uppleva Neapelbukten 
tillsammans synen av vulkanen Vesuvius som följer dig på din vandring. En heldag på 
ön Capri och vandring på ”gudarnas väg” längs den vackra kusten är en del av det du 
får upptäcka, tillsammans med de små härliga fiskebyarna och kanske ett dopp i det 
blå Medelhavet. Du får njuta det italienska livet med god mat, sol och hav. Vandringen 
längs kusten i södra Italien dig möjlighet att själv bestämma längden på några av dina 
vandringsdagar. 
 
 
Höjdpunkter 

 Den förtrollande Amalfikusten  
 Byarna Amalfi & Positano 
 Neapelbukten och vulkanen Vesuvius som tornar upp sig i horisonten 
 Capri 
 Det smaragdblå Medelhavet och fina badvikar 
 Aptitretande lokal mat och den berömda Limoncellolikören 
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Dag 1 – Ankomst till Sorrento 
Du kommer till Sorrento med buss eller tåg 
och checkar in på ditt boende. Passa på att 
gå ut och andas in Medelhavets friska luft 
och gör ett besök i stadens historiska 
centrum. På kvällen avnjuter du en god 
måltid och förbereder dig för morgondagens 
äventyr. 
 

Dag 2 – Sorrento – Capri – Sorrento    
Efter frukost startar du dagen med en båttur 
ut till ön Capri. Väl framme på ön kan du välja 
mellan två olika vandringar. Antingen en lätt 
vandring där du besöker den romerska 
kejsaren Tiberius villa. Ditt andra alternativ 
är en lite längre vandring från Anacapri, ner 
till den västra kusten där en lätt 
kustvandring med vackra vyer tar dig till 
Grotta Azzurra, ”den blå grottan”. På ön kan 
du ta dig runt med hjälp av den lokala 
bussen eller linbanan. På eftermiddagen tar 
du dig tillbaka till Sorrento. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 239 / 554 
m, sänkning: 238 / 842 m. 
Lätt / medel vandring (grad 2/grad 3) - 5 
km / 12 km  
 

 
 

Dag 3 – Sorrento – Termini – Marina del 
Cantone   
Den här dagen kan du välja att vandra hela 
vägen från Sorrento till Marina del Cantone 
vilket blir totalt 22 km. Vill du göra en lättare 
vandring kan du välja transfer från Sorrento 
till antingen Sant Agata Sui due Golfi eller till 
Termini. Från Sant Agata Sui due Golfi är det 
17 km och från Termini är det 10 km att 
vandra till Marina del Cantone, känd för sin 
underbara strand. Du vandrar via ett marint 
reservat med vackra vyer över Capri, 
Amalfikusten, Neapelbukten och Vesuvius. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 445 - 963 
m, sänkning: 750 - 1 312 m. 
Medel / krävande vandring (grad 3-grad 5) 
10 - 22 km  

Dag 4 – Marina del Cantone – Jeranto 
Bay – Marina del Cantone 
Idag gör du en rundvandring vid 
Jerantobukten. Du erbjuds härliga utsikter 
över Capri och Amalfikusten. Du har god tid 
på dig att njuta av omgivningarna och 
kanske även ta ett dopp i det blå 
Medelhavet. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 488 m, 
sänkning: 488 m. 
Medel vandring (grad 3) - 9 km  
 

 
 

Dag 5 – Marina del Cantone – 
Sant’Agata – Colli San Pietro – Amalfi  
Efter frukost tar en privat transfer dig till 
Sant’Agata sui Due Golfi, varifrån du startar 
din vandring till Colli San Pietro. Colli San 
Pietro ligger en liten bit inåt landet och högt 
ovanför kustlinjen. Vandringen går igenom 
landsbygden och du tar dig fram på stigar 
genom fält och oliv- och citronodlingar. Du 
kan tydligt känna doften av vilda blommor 
innan du kommer fram. Från Colli San Pietro 
tar du lokalbussen till Amalfi och checkar in 
på det boende du ska spendera de 
kommande 3 nätterna. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 329 m, 
sänkning: 416 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 9 km  
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Dag 6 – Amalfi – Bomerano – Positano - 
Amalfi 
Idag har du den mest kända vandringen 
längs Amalfikusten framför dig. Du tar 
lokalbussen till Bomerano varifrån du startar 
din vandring längs ”Sentiero degli Dei” 
(gudarnas väg). Otroliga panoramavyer över 
den höga klippkusten följer dig från 
Bomerano. Du vandrar till den färgrika byn 
Positano, som ligger högst upp på berget. 
Från Positano tar du bussen tillbaka till 
Amalfi. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 70 m, 
sänkning: 711 m. 
Medel vandring (grad 3) - 13 km  
 

 
 

Dag 7 – Amalfi – rundvandring Valle 
delle Ferriere - Amalfi 
Idag vandrar du längs Valle delle Ferriere, 
igenom ett naturreservat med vacker skog, 
vattenkällor, små vattenfall och ruiner av 
gamla kvarnar. Du väljer mellan en lite 
kortare eller en lite längre vandring. Det 
kortare alternativet ger dig lite mer tid att på 
eftermiddagen utforska Amalfi eller ta 
bussen upp till staden Ravello. Det längre 
alternativet är istället för dig som vill ha mer 
utsökta vyer över Salernobukten och de 
höga klipporna längs Amalfikusten.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 452/600 
m, sänkning: 452/650 m. 
Lätt/medel vandring (grad 2/grad 3) - 6/13 
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, lättaste 
vandringsalternativet: 2,5 / 5 

 Snittvärde svårighetsgrad, svåraste 
vandringsalternativet: 3,2 / 5 

 Svårighetsgraden varierar från lätt 
till krävande. Några av dagarna kan 
du välja mellan olika 
vandringsalternativ. Varje dag 
innebär vandring både uppför och 
nerför.  

 Total sträcka att vandra är 53 - 79 
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.  
 

http://www.vandra.se/
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Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Sorrento är: 

 Neapel (52 km) 
 Rom (253 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Amalfi är: 
 Neapel (75 km) 
 Rom (269 km) 

Lokala transporter, utresa 
Från Neapels flygplats går det en direktbuss, 
Curreri Viaggi, till Sorrento. Om du istället vill 
ta dig in till Neapel centrum, kan du därifrån 
ta tåget ”Circumvesuviana” till Sorrento. 
 
Från Roms flygplats tar du dig in till Rom 
central för att åka vidare med tåg till Neapel. 
Från Neapel tar du sedan buss till Sorrento. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Från Amalfi tar du lättast lokalbussen till 
Sorrento och sedan direktbussen därifrån till 
Neapels flygplats. Du kan också välja att ta 
buss till Salerno och därifrån ta tåget till 
Neapel centrum och sedan vidare med buss 
till flygplatsen. 
 
Om du ska flyga hem från Rom flygplats kan 
du ta buss till Salerno och därifrån tåg till 
Rom. Från Rom centrum får du sedan ta dig 
vidare med exempelvis buss till flygplatsen. 
 
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. 
 
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-post 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. 
 

Kampanien/Campania 

Regionen Kampanien delas in i två klimatzoner; området vid havet och inlandsklimatet.  
 
Inlandet är förhållandevis kallare. I bergen på högre höjd blir det ofta frost och dimma, det 
förekommer även snö på högre höjd. 
 
Vid kusten är vintrarna mildare och regnar mera i området än övriga Syd Italien. Längst kusterna 
och på öarna är medeltemperaturen +11 på vinter och +26 på sommaren.  
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 

http://www.yr.no/
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