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Det goda livet längs leden
Pilgrimsvandringar har funnits sedan urminnes tider och är grunden för utveck-
lingen av de vandringsresor vi ser idag. Många ger sig fortfarande idag ut på 
pilgrimsvandring av religiösa skäl, men lika många vandrar idag för att ta sig ur 
livskriser, uppleva en aktiv semester eller helt enkelt leva det goda livet. 

Att pilgrimsvandra eller vandra längs 
en pilgrimsled behöver således inte ses 
som en religiös resa, även om vand-
ringsupplevelsen kan ge dig fler dimen-
sioner. Genom att komma bort från var-
dagens stress upplever många att de får 
tid att reflektera över tillvaron och hitta 
tillbaka till sig själva. Men alla vandrar 
inte av dessa skäl utan istället handlar 
det om att de tycker om att röra på sig 
under semestern. Att röra på sig under 
dagen innebär dessutom för många att 
de njuter än mer av att äta och dricka 
gott på kvällarna.

Vita-lakan-vandringar
Just att må bra i kropp och själ i kombi-
nation med att njuta av livet är grunden 
för Vandras koncept. När du bokar en 
vandringsresa med oss ingår alltid ba-
gagetransport mellan boendena så att 
du kan vandra med lätt packning under 
dagen. Ingen ska behöva avstå från att 
vandra för att rygg eller knän inte orkar 
med en tung ryggsäck! Ett bra boende 
samt god mat och dryck är också nöd-
vändigt för att kunna njuta i fulla drag. 
Söker du efter en vandringsupplevelse 
med tält, sovsäck och frystorkad mat är 
inte Vandra rätt leverantör. Vi uppskat-

tar själva såväl god mat som ett glas gott 
vin eller öl efter en vandringsdag och 
tror att det är många därute som kän-
ner likadant. Som benämning på vårt 
koncept har vi valt uttrycket ”Vita-la-
kan-vandringar” vilket då inrymmer att 
vandra bekvämt utan packning, bo bra i 
sköna sängar och njuta av mat och dryck 
på kvällen.

Minnen och prosecco
En god måltid, gärna i goda vänners 
lag, är dessutom ett ypperligt tillfälle att 
minnas de bästa upplevelserna, eller de 
värsta strapatserna, under dagen som 
gått. Lite strapatser är väldigt berikande 
och kan i efterhand locka fram många 
skratt, särskilt om du delar dem med 
nära vänner. Att berätta vandringshisto-
rier kan också vara ett bra sätt att finna 
nya bekantskaper.

Ett av mina egna bästa vandrings-
minnen är från Colfosco i Italienska 
Sydtirolen. Området är magiskt vackert 
med höga berg och gröna dalar. Jag var 
där på en veckas vandring med min man 
och några nära vänner. Jag tycker om 
att titta ut vandringsrutter i förväg, men 
ibland kan jag bli lite överambitiös när 
jag planerar en vandringsdag. Hur som 

helst hade jag hittat en vandringsrutt 
som innebar fem ganska utmanande 
uppstigningar i närområdet. Jag sålde 
in det som den fantastiska fem-topp-
ars-turen och lyckades få med mina 
medresenärer. Vi var dock överens om 
att ta hjälp av lift för ett par delar. Så 
här i efterhand kan jag lugnt medge att 
utan dessa liftar hade vandringen blivit 
oss övermäktig. Väl tillbaka på hotel-
let efter åtta-nio timmars vandring var 
vi rejält trötta. Vi slog oss ner i baren 
och tog in en flaska prosecco, den tyck-
te vi verkligen att vi förtjänade! Ägaren 
undrade hur vi haft det, och övertrötta, 
bubblade vi ur oss allt möjligt som hänt 
under dagen och vad vi hade sett. Och 
att vi inte tänkte att det skulle vara så 
jobbigt. Ägaren tittade då på oss som om 
vi inte var riktigt kloka och undrade om 
vi var medvetna om att vi var i Sydtyro-
len. Hans kommentar var ”ni är i alper-
na, inte i Holland”. Sen skakade han på 
huvudet och undrade om vi kanske inte 
behövde en flaska prosecco till för att 
komma in i det italienska tempot. Man 
ska ta det lugnt och njuta av tillvaron! 
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