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Vandra i Schweiz 
 

 

Ticinos Höjdpunkter, 6 nätter 
Bellinzona - Mendrisio, 5 vandringsdagar 

 
Att vandra i Ticino är en njutning för såväl själ som gom. Här är dalarna glest 
befolkade och vandringsvägarna bjuder på läckra panoramavyer. Städerna sjuder av 
liv och de många sjöarna glittrar i solen. Luganosjön är inget undantag! Kanske vill du 
krydda din vandringsresa med en båttur på sjön för att njuta av landskapet från en 
annan synvinkel. Ticino är Schweiz sydligaste kanton och också den mest solsäkra. 
Hit kommer många schweizare, tyskar och andra turister för att möta våren tidigt.  
 
Ticino är ett Italien i miniatyr. Här talas italienska som förstaspråk. Invånarna känner 
sig dock varken som schweizare eller italienare, utan de kallar sig helst ticinesare. 
Precis som italienarna uppskattar de god mat. Att vandra i Ticino betyder inte bara 
god mat utan också ett nedslag i historien. I Bellinzona, startort för vandringen och 
huvudstad i kantonen, finns tre av Schweiz mest välbevarade medeltidsslott. Slotten, 
Castelgrande, Montebello och Sasso Corbaro, finns med på Unescos världsarvslista 
sedan år 2000. 
 
Denna vandring innebär många höjdmeter såväl upp som ner, men sträckorna är 
ganska korta. I Lugano kan du spara benen lite genom att använda bergbanan upp till 
Monte San Salvatore. 
 
Höjdpunkter 

• Den mysiga stadskärnan i Bellinzona 
• Slottet Castelgrande i Bellinzona 
• Lokala delikatesser och det vita Merlotvinet på en mysig Grotto 
• Välskötta byar, höga berg och glittrande sjöar 
• Härligt klimat där våren kommer tidigt 
• Fossilmuseet i Meride 
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Dag 1 – Ankomst till Bellinzona 
Bellinzona är ”huvudstad” i kantonen Ticino. 
Den ligger strategiskt i den avsmalnande 
delen av dalen på väg mot St Gotthards, San 
Bernadinos och Lucomagnos bergspass. 
Detta utgör den södra entrén till alperna. 
Den pittoreska staden, med vackra torg och 
dekorerade hus, sjuder av italienska 
influenser och italienskan är huvudspråk. De 
många caféerna, delikatessbutikerna och 
den livliga lördagsmarknaden vittnar om hur 
viktig maten är för invånarna. 
Befästningarna i staden, UNESCO-listade 
sedan 2000, visar tydligt hur en medeltida 
försvarslinje byggdes upp. Slottet 
Castelgrande utgör pricken över i och ger 
besökaren en god inblick i historien likväl 
som en fantastisk utsikt över staden. 

 
Bellinzona 
 

Dag 2 – Bellinzona - Isone 
Efter frukost lämnar du Bellinzona nere i 
dalen och påbörjar en brant uppförstigning 
mot Cima di Dentro, 1005 m.ö.h. Din 
ansträngning blir rikligt belönad med 
underbara vyer över slättlandskapet Piano di 
Magadino och sjön Lago Maggiore. Vänder 
du blicken bakåt mot Bellinzona får du en 
utmärkt utsikt över de tre slotten i staden. 
Från toppen bär det av neråt mot den lilla 
bergsbyn Isone. 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 840 m, 
sänkning: 315 m. 
Utmanade vandring (grad 4) – 12,5 km  

 
Castelgrande 
 
Dag 3 – Isone – Tesserete 
Vandringen fortsätter i kuperad terräng. 
Området bjuder på utmaningar i form av 
djupa dalar och höga skogsklädda 
bergssidor. Detta har därför blivit ett område 
där schweiziska armen tränar. Efter ca 250 
meters vandring uppåt fortsätter vandringen 
ungefär 6 km relativt flackt längs bergssidan 
mot Gola di Lago. Den tidigare sjön har torkat 
ut och är numera hedlandskap. Vägen bjuder 
på fina vyer över Isonadalen och Monte 
Tamaro. Vid Alpe Santa Maria di Lago kanske 
det passar att stanna för en bit mat.  
 
Du passerar genom glesa björkskogar där 
ormbunkarna frodas. På vägen mot 
Tesserete passerar du genom den vackra lilla 
byn Condra och sedan förbi Santa Maria 
kloster som ligger som ett örnnäste ovanför 
Bigorio. Ta gärna en paus i Bigorio och strosa 
längs de smala gatorna och in på de små 
bakgatorna. Vandringen avslutas i Tesserete 
där du spenderar natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 525 m, 
sänkning: 740 m. 
Medel vandring (grad 3) – 11,5 km 
 
 
Dag 4 – Lokalbuss Tesserete – 
Cimadera, vandring till Mont Bré / 
Lugano 
Morgonen börjar med att du tar lokalbussen 
till bergsbyn Cimadera (restid ca 30 
minuter). Härifrån går vandringen på hög 
höjd förbi bergstoppen Denti della Vecchia. 
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Idag bjuds du på enastående panoramavyer 
över det omkringliggande landskapet. 
Vandringen fortsätter genom bokskogar 
över Monte Boglia. Du fortsätter till Monte 
Bré, en högplatå med härlig utsikt över 
Lugano och Luganosjön. Byn Bré har behållit 
sin karaktär av gammal genuin landsortsbyn 
trots närheten till Lugano. Platån är ett 
populärt utflyktsmål för de naturälskande 
schweizarna. Här finns lokala tavernor, i 
Schweiz kallade ”Grotto” där du kan njuta av 
en bit mat innan du tar dig ner till Lugano. 
Här tar du bergbanan ned till Lugano (biljett 
ej inkluderad). Känner du att du orkar mer, 
kan du vandra ner till Lugano. Detta ökar 
dock på såväl km som höjdmeter till det som 
angivits nedan. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 045 m, 
sänkning: 1 265 m  
Krävande vandring (grad 5) – 13,5 km  
 

 
Lunch på en lokal Grotto 
 
Dag 5 – Lugano – Monte San Salvatore, 
vandring till Morcote 
Om du vill gör dagens vandring lite lättare 
väljer du att ta bergbanan upp till Monte San 
Salvatore. Vill du hellre vandra upp så startar 
din vandring nere i Lugano. Väl på toppen 
kan du passa på att njuta av utsikten en 
stund innan du börjar din vandring nerför 
mot Morcote. I Carona kan det vara lagom 
med lunch på någon av de lokala tavernorna. 
Den sista biten ner mot Morcote går längs en 
gammal stenlagd stig/trappa, en gång 
troligen byggd för att underlätta för 
Morcoteborna att ta sig upp till kyrkan. 
 

Morcote ligger mycket vackert vid 
Luganosjön. Den livliga orten är välbesökt 
under turistsäsongen. Inte undra på då det 
finns otaliga trevliga restauranger, vackra 
hur och smala gränder att upptäcka. 
 
I Morcote tar du båten över Luganosjön och 
sedan kabinbanan upp till Serpiano. Från 
kabinbanans toppstation är det ca 1 km 
vandring till boendet. Om kabinbanan till 
Serpiano är stängd tillkommer 2 kilometers 
vandring och ytterligare 340 höjdmeter. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 855 m 
(120 m om du väljer att ta bergbanan upp till 
San Salvatore), sänkning: 855 m. 
Utmanande vandring (grad 4) – 12,5 km (10 
km om du väljer bergbanan till San 
Salvatore) 
 

 
Morcote 
 
Dag 6 – Serpiano – Meride - Mendrisio  
Du vaknar till en fantastisk utsikt från ditt 
boende högt uppe på Monte San Giorgio. 
Berget är även kallat Fossilberget pga av de 
mycket rikliga fyndigheterna av fossiler. 
Dessa har lett till att platsen har utsetts till 
UNESCO World Cultural Heritage. Du kan se 
och lära dig mer om de 230 – 240 miljoner år 
gamla fossilerna på det fina museet i Meride. 
Här kanske det också passar med ett 
lunchstopp innan du fortsätter mot 
vandringens slutmål, Mendrisio. Mendrisio 
ligger endast 5 km från den italienska 
gränsen. Den gamla delen av staden är 
pittoresk med gamla palats, smala gränder, 
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historiska kyrkor och det medeltida tornet på 
Piazzadel Ponte. Vandringen slutar vid 
tågstationen i mendrisio. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 560 m, 
sänkning: 870 m. 
Medel vandring (grad 3) – 10,5 km  
 

Dag 7 - Hemresa 

Efter frukost är det dags för hemresa eller 
vidare färd på egen hand. 
 
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: 3,8 / 5 
• Vandringen är medel till krävande. 2 

dagar medel, 2 utmanande samt 1 
krävande.  

• Då det är stora höjdskillnader är 
svårighetsgraden i huvudsak satt 
utifrån dessa. Det går att göra 
vandringen lättare genom att 
använda kabin-/bergbana på vissa 
ställen. 

• Underlaget är i huvudsak väl 
underhållna, mindre stigar samt 
grusvägar. Vid nederbörd, kan 
stigarna vara leriga samt bitvis hala, 
så gå försiktigt. Det förekommer 
även asfalterade vägar. 

• Det förekommer partier som kan 
upplevas hissnande för den som är 
känslig för höjder. 

• Leden är välmarkerad. Vandringen 
följer Trans Swiss trail nr 2, Via 
Gottardo nr 7 och Sentiero Lago di 
Lugano nr 52. 

• Vandringsstavar rekommenderas 
starkt. 

• Total sträcka att vandra 60,5 km, 
fördelade på 5 vandringsdagar.  

 
Boende 
Du bor på hotell och gästgiverier. Vart rum 
har sängkläder och toalett och dusch på 
rummet. 
 
 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inte flygresorna till 
och från Italien, och likaledes ingår inte 
någon transfer till start- och från slutmål. 
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. 
 
Flyg 
Närmaste flygplats till startplatsen i 
Bellinzona är: 

• Milano flygplats (105 km) 
• Zürichs flygplats (177 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Mendrisio 
är: 

• Milano flygplats (61 km) 
• Zürichs flygplats (222 km) 

Buss- och tåganslutningar 
Från Milano kan du ta tåget till Bellinzona. 
Resan tar ca 2 timmar. På hemvägen, från 
Mendrisio till Milano, tar resan ca 1 timme.  
Väljer du istället att resa med flyg till Zürich, 
tar tågresan 2 timmar till Bellinzona och 
drygt 3 timmar från Mendrisio. Du kan så 
klart också kombinera att flyga in till Zürich 
och hem från Milano. 
 
Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg 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. 
Flygbiljetter bokar du när 
vandringsarrangemanget 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. 

http://www.vandra.se/
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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 
Box 5177 
312 05 Skottorp 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
W - www.vandra.se 
 
 
 

 
 
  

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Klimatet i Ticino är mycket behagligt och våren kommer tidigt. Även om det fortfarande är ett 
alpint område, är klimatet mildare än i övriga Schweiz. Temperatur går mycket sällan under 0 
grader ens på vintern men ej heller stiger den över 30 grader på sommaren. Ticino är solsäkert 
med ca 2200 soltimmar per år och molnigheten är inte så utbredd. Det härliga klimatet håller ofta 
i sig in i oktober. 
 

 
 

 

För mer information se: www.yr.no  
 
 
  

http://www.yr.no/
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Ticino 
Ticino är Schweiz sydligaste kanton och döpt efter floden Ticino. Den gränsar till kantonerna Uri, 
Valais och Graubünden samt Italien och dess regioner Piedmonte och Lombardiet. Ticino är starkt 
influerat av närheten till Italien och italienska är här huvudspråk. De två stora sjöarna Lago 
Maggiore och Lago di Lugano dominerar området. Bellinzona, där vandringen startar, är 
kantonens huvudstad. 
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