
Via Albula & Bernina, 7 nätter 1(7) 

 

Vandra i Schweiz 

 
Lago Bianco, Berninapasset 

Via Albula & Bernina, 7 nätter 
Thusis - Tirano, 6 vandringsdagar 

 

Vandringen längs långdistansleden Via Albula & Bernina är en fantastisk upplevelse! 
Du vandrar längs den Rätiska järnvägen som finns på UNESCO’s lista över världsarv. 
Både leden och järnvägen slingrar sig i det underbart vackra landskapet i kantonen 
Graubünden. Från Thusis på ca 700 meters höjd går turen över Berninapasset på ca 
2300 meters höjd och ner igen till Tirano i Italien. Landskapet växlar mellan stilla 
skogar, alpängar och karga bergspass. De kristallklara vattendragen och alpsjöarna 
glittrar i naturen. Här är ledmarkeringen en högprioriterad statlig och regional 
angelägenhet varför lederna är mycket tydligt markerade. Här behövs ingen 
ledbeskrivning!  
 
Den här vandringen är som gjord för dig som tycker om mer utmanande vandringar i 
ett berglandskap, men även för dig som föredrar lite lättare vandringar. 
Vandringspaketet innehåller resor med tåg vissa kortare sträckor, allt för att få ut det 
mesta av sträckan mellan Thusis och Tirano. Känner du för att göra vandringen 
lättare, är det enkelt att anpassa vandringen genom att åka tåg längre och/eller 
andra sträckor än de föreslagna. Längs leden är det aldrig långt till nästa tågstation. 
Tågpass med fria resor längs vandringen ingår så klart!  
 
Höjdpunkter 

• Varierad vandring i ett skriftande landskap 
• Mysiga karaktäristiska byar i områdena Engadin och Grisons 
• Kombinationen av vandring och tågresor i ett underbar vackert landskap 
• Välmarkerade leder där ledbeskrivning inte behövs 
• En härlig blandning av schweizisk ordning och italiensk charm 
• Möjlighet att anpassa vandringens svårighetsgrad till önskad nivå 
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Dag 1 – Ankomst till Thusis 
Du anländer till Zürichs flygplats och tar dig 
vidare till Thusis i sydöstra Schweiz med tåg. 
Redan under tågresan kommer du att 
upptäcka hur vackert landskapet är. Tågen 
är bekväma och går i tid! I Thusis kan du 
besöka den sengotiska kyrkan från 1506 eller 
barockslottet från 1727. Thusis är inte bara 
kulturellt intressant utan även ett nav för 
vandrare och cyklister. I närområdet finns 
över 35 mil led att utforska. 
 

Dag 2 – Vandring Thusis - Tiefencastel  
Vandringen ut från Thusis går från 
Domschleg genom den spektakulära 
Schinschluchtravinen. 
En rejäl uppstigning tar dig till den lilla byn 
Muldain där du belönas med en underbar vy 
över området. Albulafloden rinner djupt ner i 
den utkarvade ravinen. Då vandringen går i 
närheten av järnvägen kommer du att få se 
många fantastiska konstruktioner längs 
vägen, bland dessa Solisviadukten. Vidare 
tar vandringen dig till Mistail och förbi St 
Peterskyrkan från 700-talet. Slutmålet för 
dagen, Tiefencastel, var förr i tiden en 
betydelsefull knutpunkt då två trafikerade 
rutter korsades här. Idag är den lilla orten en 
bra utgångspunkt för ett aktivt liv. Strax 
utanför Tienfencastel, i Alvaneu, ligger en 
golfbana där det dessutom finns ett Spa. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 925 m, sänkning 770 m 
Utmanande vandring (grad 4) – 20 km 
 

 
Alvaneu 
 

Dag 3 – Vandring Tiefencastel – 
Bergün 
Du startar dagen med att följa naturstigen 
genom skogen längs Albulafloden. En 
vackert belägen golfbana passeras innan du 
kommer fram till Alvaneu. Här korsar du 
floden och går upp i byn. Vandringen går 
över järnvägsspåren och fortsätter på lite 
högre höjd längs ”Wasserweg ansaina” med 
fin utsikt över dalen. En av ledens 

höjdpunkter, den imponerande 
Landwasserviadukten, ligger lite längre fram 
längs vandringen. Du fortsätter till Filisur där 
du kan se tydliga influenser från Engadin på 
andra sidan Albulapasset. Skulle du här 
känna att det räcker med vandring för idag 
kan du lätt hoppa på tåget och åka den sista 
biten till Bergün. Vidare längs leden passeras 
Hexen fon Bellaluna (den dansande häxan 
från Bellaluna) innan du når fram till den 
historiska järnvägsstationen i Stugl som varit 
i bruk sedan 1903. Framme i Bergün kan du 
njuta av huset som är vackert dekorerade i 
engadinsk stil. Här finns också ett stort 
järnvägsmuseum för den sanne 
tågentusiasten. 
 
Sammanlagda höjdmeter: 
stigning 1035 m, sänkning 530 m 
Utmanande vandring (grad 4) – 21 km  
 

 
Palpougnasjön 
 

Dag 4 – Vandring Bergün – Spinas, tåg 
till St. Moritz 
En dag med ett dramatiskt bergslandskap 
väntar dig där du kan också kan beundra 
ingenjörskonsten. Järnvägen slingrar sig 
upp i åttor längs bergssidorna mot 
Albulapasset. Själv vandrar du längs 
Albulafloden och korsar järnvägen flera 
gånger. Från Preda går vandringen uppför 
mot den vackra Palpougnasjön. Vandringen 
fortsätter sedan uppför och över Crap Alv 
och upp till Fuorcla Alv på 2466 meters höjd. 
Vandringen är ansträngande men oerhört 
vacker och en fin belöning väntar. På toppen 
möts du av en spektakulär utsikt över Val 
Bever. Ta en fika och njut av utsikten innan 
du påbörjar den branta nedstigningen ner i 
dalen. Väl nere väntar en lätt vandring längs 
floden Beverin till Spinas. Spinas är den 
första tågstationen i Engadin. Väl placerad 
vid tågstationen finns en restaurang där du 
kan ta något att äta och dricka innan du tar 
tåget till boendet i St Moritz. 
 
Vandringen är ansträngande. Hela 
vandringen utom slutet går på naturstigar. 
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Underlaget är bitvis löst. Vi rekommenderar 
starkt att använda stavar, särskilt för den 
branta vandringen ner i Beverdalen. Denna 
del av vandringen kan upplevas obehaglig av 
personer med höjdrädsla. Vandringen över 
passet går att undvika genom att åka tåg 
mellan Preda och Spinas. Som alternativ till 
ovan beskrivning vandring kan man då 
vandra från Spinas till St Moritz istället för 
att åka tåg denna sträcka. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 1320 m, sänkning: 880 m 
Krävande vandring (grad 5) – 19 km 
 

 
Utsikt över Val Bever 
 

Dag 5 – Tåg St Moritz – Morteratsch, 
vandring till Alp Grüm 
En knapp halvtimmes tågresa tar dig från 
alpmetropolen St Mortiz till Morteratsch där 
dagens vandring börjar. Över hedar och 
alpängar, i ett allt öppnare landskap, går 
vandringen upp mot Berninapasset. Du 
passerar många höjdpunkter under dagen, 
både under tågresan och vandringen. 
Skogen Stazerwald, Pontresina, glaciärerna 
vid Morteratsch åker du genom och förbi 
med tåget. Under vandringen vandrar du 
längs den vackra alpsjön Lago Bianco som 
fylls på med vatten från glaciären. Från 
utsiktspunkten Sassal Mason har du fri sikt 
mot toppen Piz Palü, 3900 m.ö.h. Du tar dig 
vidare över passet som även är den högsta 
punkten för den Rätiska järnvägen, 2330 m 
över havet. Dagens slutmål är Alp Grüm. Hit 
går ingen bilväg utan det är tåg eller 
vandring som gäller om du ska besöka 
platsen. Utsikten över den hjärtformade sjön 
Lagh da Palü samt glaciären högt ovanför är 
hänförande. 

Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 680 m, sänkning: 435 m 
Medel vandring (grad 3) – 16 km 
 

 
 

Dag 6 – Vandring Alp Grüm - Poschiavo 
Du vaknar till den vidsträckta utsikten över 
dalen Val Poschiavo där tåget ringlar sig ner. 
Dagens vandring börjar längs 
serpentinstigar när du tar dig ner i dalen. Du 
kommer förbi Lago da Palü och vandrar 
vidare nerför mot Cavaglia. Framme i den 
rustika lilla byn Cavaglia har du klarat av ca 
400 höjdmeter, men det fortsätter neråt 
även resten av dagen.  
På 1500-talet var vägen över Berninapasset 
den kortaste vägen mellan Venedig och 
Chur, en viktigt handelsled på den tiden. 
Som tur är underhålls leden bättre nu än då, 
men delar av leden är fortfarande desamma, 
som t.ex. delen med kullersten mellan 
Cavaglio och Poschiavo. Poschiavo, som är 
dagens slutmål, ligger ca 15 km söder om 
Berninapasset. Området fick ett uppsving 
när Berninajärnvägen öppnades 1908/1910 
och turisterna började komma. Nu har du 
kommit in i den italienskdominerade delen av 
Schweiz, vilket märks på både på arkitektur 
och språk. 
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 30 m sänkning: 1 155 m 
Krävande vandring (grad 5) – 10 km  
(svårighetsgraden är satt utifrån att det är 
en kraftig nedstigning) 
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Alp Grüm 
 

Dag 7 – Vandring Poschiavo - Tirano 
Idag vandrar du in i Italien. På vägen 
passerar du flera trevliga byar, bl.a. Le Prese. 
Byn ligger mellan de branta 
bergssluttningarna vid sjön Lago di 
Poschiavo. Känner du för ett bad så här i 
slutet av veckan kan du passa på. 
Vandringen går genom fruktodlingar, 
kastanjeodlingar och vingårdar i Veltlindalen 
(Valtellina på italienska). Från kyrkan Santa 
Perpetua har du en utmärkt vy över 
landskapet och Tirano med dess fina palats.  
 
Sammanlagda höjdmeter:  
stigning 380 m, sänkning: 950 m 
Utmanande vandring (grad 4) – 19 km 
 
Dag 8 – Hemresa  
Efter frukost är det dags för hemfärd, om du 
inte väljer att stanna ytterligare några dagar 
i Schweiz. En vecka med utmanande 
vandring har nått sitt slut. Vi rekommenderar 
att du tar tåget Berninaexpressen tillbaka till 
Thusis. Det är en oerhört vacker och 
fascinerande tågresa där du följer din 
vandringsväg tillbaka till starten.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Grupper om 10 
personer eller flera kontakta oss för offert. 
Väljer du att vandra själv ska du iaktta 
särskild försiktighet då terrängen är 
krävande. 
 
 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad 4,2 / 5. 
• En vandringsdag klassificeras som 

medel, tre som utmanande och två 
som krävande. 

• Vandringen går att göra mycket 
lättare, både avseende längd och 
höjdmeter, genom att ta tåget 
längre/flera sträckor än de nämnda i 
beskrivningen ovan. Tågpass ingår i 
priset så det är bara att hoppa på 
tåget vid närmsta station. Ingen 
platsreservation behövs.  

• Du vandrar i princip uteslutande på 
naturstigar och grusvägar. Endast 
kortare sträckor i byarna går på 
asfalt. 

• Det är en hel del brant vandring 
uppför och nedför på löst, stenigt 
och ojämnt underlag. Det kan bitvis 
vara halt om det är regnigt.  

• Vandringsstavar rekommenderas 
starkt för de mer krävande 
sträckorna. 

• Längs vandringen finns partier som 
kan upplevas som hissnande. För att 
undvika dessa tar du tåget förbi 
sektionen.  

• Du följer statlig och regionalt 
markerade leder. Lederna är 
enhetligt och väl markerade samt väl 
underhållna. Varje led har ett 
nummer som klart framgår på 
markeringen.  

• Total sträcka att vandra är 105 km 
fördelat på 6 vandringsdagar.  

 
Boende 
Du bor på mindre och större privatägda 
hotell i byarna/orterna längs 
vandringen. Rummen har sängkläder, 
handduk och badrum i rummet. 
 

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  
Flyg till Zürich är det bästa alternativet för 
att nå startorten Thusis. Från Zürich är det 

http://www.vandra.se/
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en tågresa på ca Återresan går lämpligast 
med tåget Berninaexpressen tillbaka från 
Tirano till Thusis och vidare till Zürich. 
Tågbiljett för återresan till Thusis ingår om 
hemresa sker dag 8. 
 

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 mejlar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 
dig längs med leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart får du en bekräftelse via mejl. Vi kan 
aldrig garantera att det finns lediga boenden 
till dig förrän allt är bokat och bekräftat. Vid 
ändring av datum för resan utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 

 
Eget ansvar 

All vandring arrangerad av Vandra of 
Sweden AB sker på egen risk. Varken Vandra 
of Sweden AB, lokal arrangör, lokala 
turistbyråer eller hotell kan ställas till ansvar 
för olyckor under vandringarna.  
 
Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Det är därför viktigt att du 
ser över ditt reseskydd/reseförsäkring.  
Vill du komplettera ditt försäkringsskydd 
med avbeställningsförsäkring eller 
reseförsäkring hjälper vi dig via Gouda 
reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra of Sweden 
AB 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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Klimat 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Vädret i Schweiz kännetecknas av ett antal regelbundna vädermönster. De sträcker sig från 
snöfall under våren, till en köldknäpp i juni och sedan sol och värme under sommaren som 
fortsätter in på hösten.  
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Via Albula & Bernina 

http://www.yr.no/
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Via Albula följer den Rätiska järnvägen på så nära håll som det är möjligt. Den mer än 100 år gamla 
järnvägen finns med på UNESCO:s världsarvslista och är ett verkligt mästerverk när det kommer 
till ingenjörskonst. Vandringen går genom Albuladalen via Fourcla Crap Alv-passet ner i Val Bever. 
Vidare genom regionen Engadins högplatå till St. Moritz. De sista fyra sektionerna av vandringen 
går över Berninapasset (2300 meters höjd) ner i dalen Val Poschiavo innan den når sista stoppet i 
Tirano i Italien, precis på andra sidan gränsen. Leden är väl markerad med gula skyltar med 
nummer 33, vilket är numret för vandringsleden. 
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