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Vandra i Spanien 

 
Roncesvalles 

Camino Francés, 8 nätter 
Saint Jean Pied de Port – Logroño, 7 vandringsdagar 

 

Den mest kända av pilgrimslederna genom Spanien till Santiago de Compostela är 
Camino Francés, eller Den franska vägen som den också kallas. Camino Francés ger 
dig cirka 80 mil vandringsled att utforska. Under vandringen passerar du mer och 
mindre kända byar, öppna landskap och eukalyptus- och pinjeskogar, historia och 
kultur, sträckor med fler vandrare och sträckor där du träffar färre personer. Att vara 
”här och nu” är en av vandringens stora förtjänster!  
 
Detta vandringspaket startar vid ledens början i St Jean Pied de Port. Första delen av 
vandringen över Pyrenéerna är ansträngande men väl värd mödan i den storslagna 
och lummiga miljön. Du vandrar genom hela regionen Navarra, med sina historiska 
platser, vingårdar och böljande jordbrukslandskap. Du når målet Logroño via bron 
över, den för regionen viktiga, floden Ebro. 
 
 

Höjdpunkter 
• Saint Jean Pied de Port 
• Det första medeltida stenkorset, Cruz de Peregrinos 
• Berget Erro bjuder på en ljuvlig utsikt 
• Pamplona, med ett besök i katedralen och på Plaza del Castillo 
• Alto de Perdón, 790 möh med utsikt över Pamplona och Puente la Reina 
• Ett besök i klostret Convento de Comendadors del Espíritu Santos kyrka 
• Brunnen med två kranar på Bodegas Irache  
• Kyrkan i Monjardìn 
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Dag 1 – Ankomst till Saint Jean Pied de 
Port 
Det finns flera möjligheter att ta sig till St 
Jean Pied de Port med flyg eller tåg. Den 
sista biten fram till går oftast via Bayonne 
där det är byte till lokaltåg. St Jean Pied de 
Port befolkas till stor del av pilgrimer från 
hela världen. Har du några timmar över finns 
det möjlighet att träffa andra vandrare eller 
att utforska byns historiska byggnader med 
anor från medeltiden.  
 
 

 
Saint Jean Pied de Port  
 

Dag 2 – St Jean Pied de Port – 
Roncesvalles  
Den första vandringsdagen anses av många 
vara den mest krävande längs leden. Du ska, 
om du väljer Napoleonrutten, ta dig från 200 
m.ö.h. till 1 450 m.ö.h. och om du väljer 
vägen via Valcarlos upp till 1 055 m.ö.h.  
Oavsett vilken väg du väljer är det är bitvis 
rejält brant uppför. Ditt vägval gör du strax 
efter starten i St Jean Pied de Port. 
Napoleonrutten är den äldsta vägen. Den 
följer en mindre byväg och tar dig genom 
lummig, grönskande kastanje- och ekskog 
som övergår i bokskog. Valcarlosrutten följer 
bitvis landsvägen upp via byn Valcarlos och 
genom en ljuvlig bokskog. Den sista biten bär 
det nedför och de båda vägarna möts i 
Roncesvalles där du övernattar på något av 
byns små hotell. Roncesvalles är en fridfull 
plats med många fina byggnader. Kanske 
väljer du att avsluta dagen med en mässa i 
byns kyrka? 
 
Via Valcarlos 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 148 m, 
sänkning: 426 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 23 km  
 
Napoleonrutten 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 335 m, 
sänkning: 552 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 25 km  

Dag 3 – Roncesvalles – Zubiri  
Efter frukost bär det åter av. Denna dag går 
det till att börja med nerför. Vandringen tar 
dig inledningsvis genom en tät allé och efter 
ett kort stycke kommer du fram till det första 
medeltida stenkorset, Cruz de Peregrinos. 
Dessa kors finner du, i flera olika varianter, 
längs hela leden. Efter byn Linzoain går det 
uppför en bit. Du får en skön vandring 
genom ek- och tallskog innan du når fram till 
en ås. Berget Erro bjuder på en ljuvlig utsikt 
och så småningom går det nerför mot byn 
Zubiri. Zubiri är baskiska och betyder ”staden 
vid bron”. Staden har anor ända från år 1040. 
För att ta dig in till staden lämnar du leden 
och tar dig över bron.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 435 m, 
sänkning: 766 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 22 km  
 

 
Pamplona 

 
Dag 4 – Zubiri – Pamplona 
Denna dag bjuder på relativt flack vandring 
med endast ett par uppförsbackar följda av 
nedförsbackar. Efter 4 kilometers vandring 
når du Larrasoaña, ett samhälle som på 
1100-talet var betydelsefullt och hade 
speciella stadsrättigheter. Leden fortsätter 
längs floden Argas stränder ner till Pamplona 
som är Navarras provinshuvudstad. Genom 
den franska porten kommer du till den gamla 
delen av staden. Den sista biten fram till 
hotellet går längs med kullerstensbelagda 
gator genom gamla gränder. Efter att ha 
checkat in på ditt hotell har du möjlighet att 
utforska staden närmare. Kanske du avslutar 
dagen med en vandring längs gamla stans 
gränder och ett besök i katedralen innan du 
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slår dig ner på någon av stadens 
restauranger.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 410 m, 
sänkning: 589 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 
 

Dag 5 – Pamplona – Puente la Reina 
Efter frukost lämnar du Pamplona via dess 
charmiga gator och lummiga parker. Dagens 
utmaning är att ta dig över Alto de Perdón 
(Sierra del Perdón), 790 m.ö.h. Vandringen 
upp är väl värd mödan då du, väl uppe, möts 
av strålande utsikt över Pamplona och 
Puente la Reina som du har framför dig. 
Vägen fortsätter därefter nedåt genom ett 
stenigt parti omgivet av dvärgek. Leden tar 
dig genom jordbrukslandskap med popplar 
och genom en liten ekskog. När du passerat 
över floden Tejerfa fortsätter du genom 
vingårdar fram till Obanos. Efter Obanos 
möts Camino Francés och Camino Aragones. 
Du passerar ett par fruktträdgårdar innan du 
når Puente la Reina.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 553 m, 
sänkning: 653 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km  
 

 
Puenta la Reina 

 

Dag 6 – Puente la Reina – Estella 
Du lämnar den medeltida staden Puente la 
Reina som en gång byggdes just för att tjäna 
pilgrimer. Leden tar dig över floden Arga som 
du vid det här laget redan korsat ett antal 
gånger. Den välkända bron, som fram till 
1900-talet även fick nyttjas för tung trafik, 
byggdes av La Reina som var hustru till 
Sancho III den store av Navarra. 
På andra sidan floden ligger Convento de 
Comendador del Espíritu Santo, som under 

medeltiden var mycket viktig för 
pilgrimsvägen. Klostrets kyrka är väl värd ett 
besök innan du vandrar vidare mot Estella. 
På vägen passerar du gamla välbevarade 
byar och kan även se en bit stenlagd väg 
som härstammar från romartiden. Estella har 
ett underbart läge vid floden Ega. Staden 
byggdes, för och på grund av pilgrimerna, på 
samma plats som byn Lizarra.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 532 m, 
sänkning: 437 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km  
 

Dag 7 – Estella – Los Arcos  
Från Estella går det uppför, från 350 m.ö.h. 
till knappt 700 m.ö.h. I uppförsbacken finner 
du Bodegas Irache. På byggnadens vägg 
finns en välkänd och mycket speciell brunn 
med två kranar. Vandringen går vidare nerför 
mot Azqueta. Du passerar över ett stort fält 
för att därefter åter sträva upp mot 
Villamayor de Monjardín, med sitt slott, på 
toppen av berget. Kyrkan i Monjardìn är väl 
värd ett besök innan du vandrar vidare. 
Härifrån blir det en lätt och flack vandring 
ända fram till Los Arcos vid floden Odrón. 
Los Arcos är speciell för oss svenskar. Här 
finns nämligen Sankta Birgittas härbärge.    
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 529 m, 
sänkning: 510 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km  
 
Dag 8 – Los Arcos – Logroño 
När du lämnar Los Arcos går vandringen 
genom ett öppet landskap mot Viana, den 
sista staden innan du lämnar Navarra. Förr i 
tiden fanns det många köpmän i Viana. På 
grund av detta samt pilgrimsvägen, byggdes 
här många ståtliga hus. Även om staden har 
förändrats mycket sedan dess kan man 
fortfarande se tydliga spår från denna tid. 
Tre kilometer efter att du lämnat Viana 
kommer du till La Rioja, vid Ermita de 
Cuevas. Efter ytterligare tre km går du över 
floden Ebro via den välkända bron i Logroño.  
Floden Ebro har på många sätt betytt 
mycket för denna stad med 120 000 
innevånare. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 567 m, 
sänkning: 619 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 28 km  
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Det finns många fina viner i Navarra  
 

Dag 9 – Hemresa 
Om du inte har planer på att vandra vidare 
genom La Rioja så är det kanske dags att 
resa vidare med tåg eller buss. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från en person och uppåt. Är ni 10 personer 
eller flera kontakta oss för offert. 
 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda hotell 
längs Den franska vägen. Rummen har 
sängkläder, handduk och i de flesta fallen 
även badrum i rummet. Vi bokar dig i första 
hand på platserna som nämns i programmet 
men undantag kan finnas på grund av 
fullbokade hotell, då vi bokar dig på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. T.ex. Roncesvalles är en 
liten ort med få hotellbäddar. Är det är fullt 
bokar vi rum i Burguete, 3 km efter 
Roncesvalles.  
 
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. 
 

Svårighetsgrad 
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,6 / 5 
• Vandringen är medel till krävande. 

Fyra dagar är medel, två dagar är 
utmanande och en dag är krävande. 

• Över Pyrenéerna är höjdskillnaden ca 
1 300 meter.   

• Sträckan du vandrar inkluderar 
stigar/grusvägar (69%), mindre 
asfalterade vägar (24%) och 
trafikerade vägar (7%).  

• Att följa leden är enkelt då det finns 
blå skyltar med gula musslor som 
visar riktningen.  

• Total sträcka att vandra är cirka 162 
km fördelade på 7 vandringsdagar. 

 
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 starten i St Jean 
Pied de Port är:  

• Biarritz (53 km) 
• Pamplona (79 km)  
• Bilbao (192 km) 
• Paris (820 km) 

 
Närmaste flygplatser från slutmålet Logroño 
är:  

• Bilbao (148 km)  
• Madrid (363 km) 
• Barcelona (473 km)    

 

Lokala transporter, utresan 
Startplatsen St Jean Pied de Port når du 
enklast med lokaltåg från Bayonne. Till 
Bayonne kan du antingen resa med tåg eller 
flygbuss från Biarritz flygplats.  
 
Från Pamplona är det lång resa med 
tåg/buss, enklast och snabbast är 
taxitransfer.  
 
Från Bilbao är det lång dags färd med buss 
och tåg, en extranatt i Bilbao är normalt 
nödvändigt. Det är även möjligt att beställa 
en taxitransfer, för mera information se  
 
Från Paris reser du med dag- eller nattåg via 
Bayonne. 
 

 
 
 

http://www.vandra.se/
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Taxitransfer 
Det är även möjligt att nå St Jean Pied de 
Port med taxitransfer från Biarritz, Pamplona 
och Bilbao. För information om pris se vår 
hemsida: www.vandra.se  
 

Lokala transporter, hemresan 
Slutdestinationen Logroño lämnar du med 
buss eller tåg. Enklast är resa med buss till 
Bilbao, även Madrid fungerar bra även om 
det är lite längre bussresa. Barcelona når du 
med tåg.  
 
Taxitransfer 
Det är även möjligt att lämna Logroño med 
taxitransfer till Bilbao. För information om 
pris se vår hemsida: www.vandra.se 
 

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 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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
http://www.vandra.se/
mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat 
Pyrenéerna och Pamplona 
Pamplonas väder påverkas ljumma vindar från Medelhavet, kalla vindar från Pyrenéerna och 
milda fuktiga vindar från Atlanten. Det regnar i genomsnitt 134 dagar/år och det kommer i snitt 
833 mm/år (Stockholm 539 mm/år). Årstiderna växlar dramatiskt där den kalla vintern börjar i 
senare delen av oktober och håller i sig fram till mitten av april. Under vinter regnar det mycket 
och december är den blötaste månaden med i snitt 147,5 mm (Stockholm 46 mm i december). 
Sommaren kan bli varm upp till + 35 ˚C och relativt torrt då det i juli och augusti kommer i 
genomsnitt 45 mm/månad (Stockholm i genomsnitt 72 mm i juli och 66 mm i augusti). 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Camino Francés 
Camino Frances är den mest populära av alla leder till Santiago de Compostela. Leden börjar i St 
Jean Pied de Port på den franska sidan av Pyrenéerna och avslutas cirka 790 km senare i 
Santiago de Compostela. Leden underhålls mycket väl av den spanska regeringen och av 
regionerna som den passerar igenom. 
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