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Vandra i Sverige 

 
 

Sörmlandsleden, 3 nätter 
Handen – Stockholm, 2 vandringsdagar 

Sörmlandsleden är en 100 mil lång led som går genom ett omväxlande landskap. Det 
här programmet börjar i Handen dit du lätt tar dig med pendeltåg från centrala 
Stockholm. Vandringen går öppna landskap, lummiga lövskogar, längs träspångar 
och förbi glittrande sjöar genom bland annat Tyresta Nationalpark och 
Nackareservatet. Leden är välmarkerad och det finns många fina rastplatser längs 
vägen. Från slutmålet Björkhagen åker du kommunalt in till centrala Stockholm där 
du spenderar din sista natt. Lägger du till en extranatt i huvudstaden och vill gå en 
vandring i centrala Stockholm rekommenderar vi att du följer vår vandring ”Söders 
höjder”.  
 

Höjdpunkter 

• Lämningar från vikingar 
• Tyresta Nationalpark 
• Skogar och ängar 
• Stockholm 
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Dag 1 – Ankomst till Handen  
Till Handen reser du bäst med pendeltåg från 
Stockholm Centralstation. I Handen finns 
Rudans friluftsområde och naturreservat, väl 
värt ett besök. Här finns vandringsleder, en 
kulturstig, mountainbikeslinga, 
aktivitetsbana, frisbeegolf, beachvolleyboll 
och boulebana. Har du fiskekort kan du 
dessutom fiska i Nedre Rudasjön. 
 

Dag 2 – Handen – Tyresö 
Dagen börjar med att du går österut söder 
om Handen mot Slätmossen, ett område 
med rik biologisk mångfald. Här finns fin 
björkskog och fuktiga mossar. Vandringen 
går vidare mot Tyresta naturreservat, en 
variationsrik urskog. Här finns 300 år gamla 
jättefuror och lavtäckt hällmark. 
Skogsbranden 1999 förändrade drastiskt 
landskapet samt växt- och djurliv. Nästan 
10% av naturreservatet drabbades vid 
branden. En utställning finns vid Tyresta By 
som du passerar på vandringen. Du 
fortsätter genom naturreservatet på din väg 
mot Alby där du lämnar leden. Den sista 
biten till dagens boende går du förbi 
Albysjön och genom Alby naturreservat 
innan du kommer fram till Tyresö. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 238 m, 
sänkning: 247 m. 
Medel vandring (grad 3) – 26 km 

 

 

Dag 3 – Tyresö – 
Björkhagen/Stockholm 
Tidigt på dagens vandring passerar du i 
närheten av Uddby Gård där det finns två 
gravfält från yngre järnåldern. Du fortsätter 
upp mot Öringesjön och går längs dess 
västra strand mot Erstavik. Efter Öringesjön 
går vandringen genom ekbackar och 
tallskog. Du går på en skogsväg och passerar 
förbi Vretatorp. Därefter går vandringen  
 

 
vidare mot Nackareservatet som sedan 2006 
är naturreservat.  Vandringen går genom 
björkskog, genom dalområden, längs bäckar 
omgivna av ekbackar och hassellundar. Då 
du har vandrat genom reservatet kommer du 
fram till Björkhagen, slutmålet för 
vandringen. Du åker härifrån vidare med 
lokaltrafiken till ditt boende i centrala 
Stockholm.  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 158 m, 
sänkning: 165 m. 
Lätt vandring (grad 2) – 18 km 

 

Dag 4 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa. Du 
reser smidigt från Stockholm Central. 
 
I de fall då du valt att lägga till någon 
extranatt i Stockholm, och känner för att 
göra en vandring och få lite historisk inblick 
på Södermalm, kan du följa Vandras 
Stockholmsvandring ”Söders Höjder”. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Svårighetsgrad  
• Snitt svårighetsgrad: 2,5 / 5 
• Vandringen varierar från lätt till medel. En 

dag är lätt och en dag är medel. 
• Ledens underlag varierar från stigar och 

skogsvägar till mindre byvägar och korta 
bitar utmed landsväg.  

• Sörmlandsleden är mycket väl markerad med 
orangefärgade fyrkanter på träd och stolpar.  

• Total sträcka att vandra är 44 km fördelat på 
två vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda B&B 
och hotell. Rummen har sängkläder, 
handduk och i de flesta fall, dusch och 
toalett på 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 
Startorten Handen når du smidigt med tåg 
från Stockholm. 
 

Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen Handen 
är: 

• Bromma flygplats (30km) 
• Arlanda flygplats (70km) 
• Skavsta (118km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Björkhagen/Stockholm är: 

• Bromma flygplats (16km) 
• Arlanda flygplats (51km) 
• Skavsta (106km) 

 

Lokala transporter, utresa 
Handen är mycket smidigt att nå med 
pendeltåg från Stockholm. 
 
Flyger du till Bromma flygplats eller Arlanda 
flygplats finns det bussar och tåg som går in 
till Stockholm. Du kan också ta en taxi in till 
centrum. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Reser du hem ifrån Stockholm med tåg, gör 
du detta mycket lätt ifrån Centralstationen, 
en kort promenad ifrån ditt boende. 

 
Ska du flyga hem från Arlanda flygplats eller 
Bromma flygplats finns det bussar och tåg 
som varje timme avgår från centralstationen 
ut till flygplatsen. Annars rekommenderas 
taxi. 
 

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. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från destinationen hjälper vi på Vandra till 
med att boka flyg och även buss/tåg där det 
är möjligt.  
 

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. 
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Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 
 
 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se    

  

 
 
 
Klimat 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
http://www.yr.no/
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Sörmlandsleden 

Sörmlandsledens mäter 1 000 km och är uppdelad i 62 etapper. Leden bjuder på storslagen och 
växlande natur. Förorter, småstäder, landsbygd och skog om vartannat. Dessutom möter alla 
etapper utom en antingen hav eller insjö för den som önskar ta ett svalkande dopp.   
  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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