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Vandra i Italien 

  

 
Goriška Brda 

Alpe-Adria Trail, 4 nätter 
Cividale del Friuli - Cormóns, 3 vandringsdagar 

Denna kortare vandring längs Alpe-Adria Trail i Italien startar i Cividale del Friuli och 
avslutas i Cormóns. Du vandrar i till större del genom ett böljande landskap med 
vingårdar och fridfulla byar. Du lämnar Cividale, en av UNESCO:s världsarv, via den 
välbesökta bron Ponte del Diavolo (Djävulens bro) och vandrar ut över ett vackert 
jordbrukslandskap. Leden tar dig från Italien in i Slovenien, från det flacka landskapet 
till ett böljande landskap och vingårdar. Du vandrar genom Sloveniens finaste 
vindistrikt Goriška Brda med många möjligheter till stopp för provsmakning och når 
åter Italien strax innan Cormóns. I Cormóns avslutas vandringen efter några härliga 
dagar längs Alpe-Adria Trail.  
 
 

Höjdpunkter 
• Cividale del Friuli som finns på UNESCO’s världsarvslista 
• Fina fridfulla byar i Italien och Slovenien 
• Det böljande landskapet med vingårdar och jordbruk 
• Vingårdarna i Goriška Brda 
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Dag 1 – Ankomst till Cividale del Friuli 
Kommer du med flyg till Trieste tar du dig 
lämpligen med buss in till Monfalcone och 
vidare med tåg via Udine till Cividale del 
Friuli.   Cividale del Friuli är med på UNESCO:s 
världsarvslista och det inte utan anledning. 
Den medeltida staden grundades av Julius 
Caesar år 53 f.kr. och det är en pärla för den 
som gillar arkitektur, trånga gränder och 
härliga uteserveringar. 

 
Utsikt över Cividale del Friuli från Ponte del Diavolo 

Dag 2 – Cividale del Friuli – Prepotto 
Efter frukost lämnar du de gamla delarna av 
Cividale del Friuli via Ponte del Diavolo 
(Djävulens bro) och floden Natisone. Leden 
följer mindre asfaltvägar och traktorvägar 
genom vidsträckta vinodlingar. Det är 
mestadels flack vandring, med undantag för 
en kort uppför och nerförsbacke. Strax innan 
den slovenska gränsen och Breg pri Golem 
Brdu lämnar du leden och vandrar ner till ditt 
boende i Prepotto. Den lilla byn och ditt 
boende bjuder dig på en fridfull och lugn 
avslutning på den första vandringsdagen. 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 176 m, 
sänkning: 207 m. 
Lätt vandring (grad 2), 13 km  

 
Prepotto - Ŝmartno 

Dag 3 – Prepotto – Ŝmartno 
Från Prepotto är landskapet är till att börja 
med flackt, men övergår snart till ett kuperat 
landskap och så blir det resten av dagen.  
Leden tar dig genom byn Mernico och vidare 
in i Slovenien till Breg pri Golem Brdu. 
Vandringen går genom ett böljande landskap 
som påminner om Toscana eller Langhe i 
Piemonte, både vad det gäller landskap och 
möjligheterna att odla bra viner. Sloveniens 
finaste vindistrikt Goriška Brda finns 
nämligen här och leden passerar genom den, 
med många fina möjligheter till stopp för ett 
glas vin på något Vinoteka. Leden passerar 
även genom flera små byar och den 
imponerande fästningen Dobrovo. Leden 
följer till större delen traktorstigar men en 
del sträckor längs mindre asfaltvägar 
förekommer. Vandringen avslutas vid den 
medeltida högt belägna byn Ŝmartno. 
Ŝmartno domineras av kyrkan St Martin. Ditt 
boende ligger vid sidan av kyrkan med fin 
utsikt över det böljande landskapet.  En 
härlig avslutning på den här dagens 
vandring kan vara att besöka något café för 
en kopp kaffe eller en kall öl. 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 967 m, 
sänkning: 829 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 26 km 
 

 
Ŝmartno 
 
Dag 4 – Ŝmartno - Cormóns 
Du lämnar Ŝmartno via en nedförsbacke och 
tar dig vidare genom de böljande bergen i 
Brda. Vandringen den här dagen är lätt och 
följer mestadels mindre asfaltvägar. 
Du korsar ett vattendrag och vidare uppför 
till byn Medana med möjlighet för stopp och 
provsmakning av det lokala välkända vinet. 
Leden korsar gränsen och du vandrar in i 
Italien igen. Du närmar dig Cormóns och 
passerar dess slott som ligger vid sidan av 
leden. Cormóns är en stad belägen nedanför 
Monte Quarins sluttningar omgiven av 
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vinodlingar. Staden är utbredd på ett större 
område. Inne i de centrala delarna finns torg 
med fina uteserveringar. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 373 m, 
sänkning: 575 m. 
Medel vandring (grad 3), 15 km 
 

 
Cormóns 
 
Dag 5 – Hemresa 
Efter frukost är det dags för hemresa eller 
kanske vidare färd i Italien. Reser du med 
flyg från Trieste flygplatsen kan du antingen 
ta buss hela vägen eller tåg till Monfalcone 
och buss sista biten till flygplatsen. 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från 1 person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 3 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande. En 

vandringsdag är lätt, en dag är medel 
och en dag är utmanande. 

• Alpe Adria Trail genom Italien är 
bitvis dåligt markerad.  

• Total sträcka att vandra 54 km, 
fördelade på 3 vandringsdagar.  

 
Boende 
Du bor på hotell och gästgiverier. Vart rum 
har sängkläder och i de allra flesta fall toalett 
och dusch på rummet. 
 
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. 
 
Är ni ett större sällskap eller under perioder 
när det är hårt bokat kan det bli nödvändigt 
att dela upp sällskapet på två eller flera 
boenden för att lösa boendet. 
 
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 Cividale 
del Friuli är: 

• Trieste flygplats (33 km)  
• Venedig flygplats (134 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Cormóns 
är: 

• Trieste flygplats (19 km)  
• Venedig flygplats (125 km) 

Lokala transporter, utresa  
Från Trieste flygplats kan du ta taxi till 
tågstation Ronchi dei Leg.Nord, cirka 2 km 
från flygplatsen. Eller buss till Monfalcone. 
Du reser vidare med tåg till Udine och sista 
biten till Cividale del Friuli med tåg eller buss.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Från slutmålet Cormóna finns möjlighet att 
resa med tåg till Monfalcone och därifrån 
med buss/taxi till Trieste 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. 
 
 

http://www.vandra.se/
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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 
gälle 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

 
 
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. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Alpe-Adria Trail 
Alpe-Adria Trail är en cirka 720 km lång vandringsled som startar i österrikiska alperna vid foten 
av Grossglockner. Från Grossglockner, förövrigt Österrikes högsta berg 3 798 m.ö.h. går leden i 
sydostlig genom ett mäktigt landskap med många rejäla upp- och nerförbackar. Utsikten från 
många delar av leden är dock storslagen och väl värd mödan. När leden når Kärnten blir bergen 
lite lägre och vandringen inte lika krävande som tidigare, men nog så vacker. Här passerar leden 
flera sjöar såsom Millstätter See, Ossiacher See och Faaker See samt många byar med 
gemytlighet och atmosfär. 

Leden lämnar Österrike strax söder om Villach vid Faaker See och går över Schwarzkogel ner över 
floden Sava och in i Kranjska Gora. Från Kranjska Gora fortsätter leden genom Nationalparken 
Triglav med Julian Alps mäktiga alptoppar. Leden passerar passet Vršiĉ ansluter lite längre fram 
floden Soča, vid dess källa. Leden följer härifrån den smaragdgröna floden via den lilla byn Trenta 
och vidare via Bovec där landskapet öppnar upp sig. Efter Bovec passerar leden den vackert 
belägna byn Drežnica och fortsätter uppför till Planicakapellet till Krn. Härifrån går det nerför till 
Tolmin. Efter Tolmin passerar leden över floden Soča en sista gång och går uppför till 
bergskammen Kolovrat. Här passerar leden ett friluftsmuseum och går över gränsen mellan 
Slovenien och Italien vid Rifugio Solarie. 

Från gränsen fortsätter leden in i Italien via Tribil di Sopra till den av UNESCO utsedda 
världsarvsstaden Cividale del Friuli. Från Cividale del Friuli fortsätter leden söderut med ett par 
avstickare in i Slovenien. Den första avstickaren går in genom Sloveniens välkända vindistrikt 
Brda. Här går leden genom ett böljande landskap med vingårdar. Området påminner om Toscana 
och Langhe i Piemonte. Från Brda i Slovenien går leden vidare tillbaka in i Italien och korsar över 
ett slättlandskap. Det flacka landskapet följs av skogsvandring fram till Adriatiska havet vid Duino. 
Leden följer det Adriatiska havet en bit in i landet, på gränsen mot Slovenien. Vid Opicina bjuder 
leden på en underbar utsikt över hamnstaden Trieste. Leden avslutas i det lilla kustsamhället 
Muggia strax söder om Trieste. 
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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/

