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Listan med möjliga resmål är lång 
med platser och leder vi själva tror 
på. Dessutom fylls listan hela tiden 
på med tips och önskemål från våra 
kunder. För att inte hamna fel utgår 
vi från några grundläggande förutsätt-
ningar: 

• Bra kommunikationer till och från 
vandringen 

• Bra boende och service 

• Lockande natur, kultur, historia  

• Bra ledmarkering och/eller ledbe-
skrivning 

• Pålitlig lokal samarbetspartner för 
vandringsresor utanför Sverige. I 
Sverige är det vi själva, d v s Vand-
ra, som står för tryggheten och 
servicen under vandringen.  

Projekt hösten 2016 
Att få till vandringsresor till Frankri-
ke har varit ett önskemål en längre tid 
både hos oss själva och våra kunder.  
Sagt och gjort – ”projekt Frankrike” 
sjösattes. Provence lockade med sitt 
härliga klimat, goda mat och vackra 
natur, liksom den långa pilgrimsleden 
Via Podiensis som startar i Le Puy och 
går hela vägen ner till spanska grän-
sen där den hakar på Camino Frances 
mot Santiago de Compostela. Vi be-
stämde oss för att göra vandringsresor 
till två olika områden i Provence, Lu-
beronbergen och Alpes Maritime, och 
dessutom längs hela Via Podiensis. 
Allt som allt ca 105 mil led – det blir 
många nya ortsnamn att lära sig!  

Lära känna resmålet 
Förutom att läsa på, studera kartor, ta 
fram programförslag, hitta lämpliga 
hotell och göra utkast till broschyrer 
så ska också en studieresa till de olika 
områdena planeras. Hela utvecklings-
processen är rolig och intensiv, men 
allra roligast är det att lämna kontoret 
och besöka de nya resmålen och boen-
dena. Då får vi också ett kvitto på att 
vi har valt rätt platser, vandringar och 
boenden. Dessutom passar vi alltid på 
att besöka vår lokala samarbetspart-
ner för att lära känna dem lite bättre. 
I fallet med Provence har vår samar-
betspartner tagit fram ledbeskrivning-
arna för våra vandringar. Studieresan 
är också en möjlighet för oss att ge-
nomföra några av vandringarna och 
på så sätt kontrollera att ledbeskriv-
ningarna är bra och tydligt skrivna. 

Dags för avresa! 
Resan till Frankrike gör vi på det sätt 
som vi rekommenderar våra kunder. 
Det är bra att se och uppleva det som 
våra kunder kommer att möta, t.ex. 
skyltning, hur lång tid transfers tar, 
var busstationer eller tågstationer lig-
ger. I detta fall innebär det att vi flyger 
till Paris Charles de Gaulle och däri-
från åker vidare med TGV-tåg till Av-
ignon. En mycket smidig lösning där 
vi inte behöver ta oss in till Paris eller 
byta till ett annat flyg. 

Första anhalt på vår studieresa är 
några dagar i Luberonområdet, där vi 
kommer att ha vandringspaketet ”Det 
Bästa av Provence”. 

Det bästa av Provence 
Vem har inte sett bilder på de vackert 
lila lavendelfälten i Provence? Fina 
vandringsleder, ett bra klimat, god 
mat, en färgrik natur, trevliga små byar 
och boenden, historiska och kulturella 
inslag – allt finns i Luberon området 
strax öster om Avignon. Här finns fle-
ra byar som listas bland ”Frankrikes 
vackraste byar” (Les plus beaux villa-
ges de France). Detta i kombination 
med det speciella ljuset har gjort att 
området har varit populärt hos många 
konstnärer, bl.a. Cézanne och Van 
Gogh. Vi vandrar några av sträckor-
na, besöker boenden och smakar på 
det provençalska köket. Däremellan 
kör vi runt i området, besöker byar 
och sevärdheter, bl.a. Senanqueklost-
ret från 1200-talet som fortfarande är 
fullt verksamt. I området finns också 
en av världens största ockrafyndighe-
ter – här lyser marken av olika gula, 
orangea och röda toner! Kameran an-

Mot nya resmål
Så här kan det gå till när vi 
utvecklar nya vandringspaket:

Hösten är tiden för oss på Vandra att ge oss ut i världen för att besöka nya 
resmål. Hur gör vi då när vi väljer nya resmål och hur går det till att ta fram 
nya vandringspaket? 
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vänds flitigt. Bilder till hemsida, bro-
schyrer och magasin måste fixas. Vi 
insuper alla intryck och konstaterar 
att det finns mycket goda förutsätt-
ningar för en lyckad vandringsresa till 
området. Dags att dra vidare österut – 
mot Medelhavet och Alperna en bit in 
från kusten. 

Från Alperna till 
Franska rivieran 
Provinsen Alpes-Maritimes ligger 
längst österut på Franska rivieran. 
Området runt Nice och bort till ita-
lienska gränsen bjuder på både hav 
och alper, flärden på rivieran och små 
undangömda byar som klänger sig fast 
utmed bergssidorna. Synen från ber-
gen ut över Medelhavet är mäktig och 
lockar oss att fortsätta framåt. Efter 
att ha farit längs de stora vägarna förbi 
Nice och Rivieran, börjar vi klättring-
en uppför, längs de slingrande väg-
arna till vandringens start i Breil sur 
Roya. I byns trånga gränder har tiden 
stått stilla och byn omges av toppiga 
berg och olivlundar. Vi besöker mataf-
fären, ser att turistbyrån ligger vägg i 
vägg med hotellet, går till tågstationen 
och vandrar runt i byn. Vi känner re-
dan vilka härliga kontraster en vand-

ringsresa hit kommer att bjuda på.  
Vi märker av skillnaden i temperatur 
uppe i bergen jämfört med nere vid 
havet. Att se stigar och vägar hjälper 
oss i frågan om vandringsskor kontra 
vandringskängor. Här ska man helt 
klart använda en stadig vandrings-
känga, i alla fall så länge man vandrar 
i bergen då det är en hel del vandring 
både uppför och nerför. De här er-
farenheterna hjälper oss att råda våra 
kunder i utrustningsfrågor inför deras 
vandringsresa. Vi avslutar första delen 
av studieresan med ett dygn nere vid 
Medelhavet för att utforska Menton.   

Halva resan är nu genomförd och 
vi åker tillbaka västerut. Vi samlar 
ihop alla anteckningar från Provence 
och plockar istället fram planeringen 
för Via Podiensis. Under färden till Le 
Puy hinner vi prata om och diskutera 
vad vi har sett under resan och om det 
är några förändringar vi behöver göra. 

Och så ställer vi om fokus till Pil-
grimsvandring. 

Via Podiensis 
Den nyutkomna guideboken ”Light-
foot Guide to the Via Podiensis” är 
utgångspunkten för våra vandringspa-
ket längs pilgrimsleden. Även om en 

guidebok ger bra information är det 
inte möjligt att göra bra vandringspa-
ket utan att ha varit på plats. För oss 
på Vandra är det viktigt att besöka 
resmålen, även om vi tyvärr inte har 
möjlighet att gå den fulla sträckning-
en av alla leder. Vi måste säkerställa 
att ledbeskrivningarna i boken är till-
räckligt tydliga för att våra kunder ska 
kunna hitta vägen. 

Vi avverkar Via Podiensis 78 mil 
på en vecka. Pennan glöder av alla 
anteckningar och kameran töms var-
je kväll för att få plats med nästa dags 
foton. Veckan börjar med svalt och lite 
grått väder men avslutas i sol och vär-
me. Nu är det även högtryck i hjärnan! 

Efter tretton nätter på olika boen-
den, många härliga byar och massor 
av intryck är det dags att ge sig hemåt. 

Avslutande arbete och 
början på något nytt 
Tillbaka på kontoret jobbar vi inten-
sivt för att få klart alla vandringspa-
ket, med detaljer, informationsmate-
rial och ledbeskrivningar. Vi vill ju så 
gärna att våra kunder ska kunna få ta 
del av de fina vandringsmöjligheter 
vi har sett och upplevt. När väl allt är 
på plats på hemsidan uppstår en viss 
tomhetskänsla. Som tur är finns det 
alltid nya projekt att ta tag i – Sörm-
landsleden nästa! 

För Sörmlandsleden gör vi alla led-
beskrivningarna själva, vilket innebär 
att vi vandrar hela leden med GPS för 
att få korrekt längd och en höjdprofil 
på vandringen. Men det får vi berätta 
mer om vid något annat tillfälle. 

Au revoir / Lotta Silfverstolpe 


