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Vandra i Italien 
 

 

Via degli Dei, 4 nätter 
Bologna – Bruscoli, 3 vandringsdagar 

 
Via degli Dei går från Bologna upp över den italienska bergskedjan Apenninerna och 
slutar i Florens. Den norditalienska staden Bologna är känd som Italiens 
mathuvudstad. Vandringen startar från Piazza Maggiore inne i staden, och går längs 
med en forntida väg som användes flitigt under romartiden.  
 
Att vandra längs Via degli Dei är en kulturell, naturskön och smakrik upplevelse. I 
detta kortare program vandrar du den första halvan av leden. Via degli Dei kommer 
att ta dig längs gamla romerska vägar och genom fridfulla skogar. Den bitvis 
utmanande vandringen bjuder på många hänförande vyer och vacker omgivning. 
Dalen runt floden Reno domineras av barrskogar och taggiga sandstensklippor. Små 
medeltida byar och ensligt belägna hus ligger utspridda på kullarna. Som alltid i 
Italien ska du ta god tid på dig och njuta av såväl vandring som pauser. När du har 
vandrat klart, njutit av en god middag och en god natts sömn i Bruscoli, tar en 
transfer dig tillbaka till Bologna. 
 
Höjdpunkter 

• Mathuvudstaden Bologna 
• Upptäck fossilerna i berget Adone 
• Vandring längs en forntida stenlagd romersk väg i hjärtat av Apenninernas 

skogar 
• Militärkyrkogården La Futa, där mer än 30 000 tyska soldater vilar 
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Dag 1 – Ankomst till Bologna 
Bologna, denna mångsidiga stad som av 
italienarna kallas ”den lärda, feta & den röda 
staden”. Den lärda eftersom staden har 
världens äldsta universitet (grundat år 
1088), den feta, med tanke på stadens kända 
matkultur och slutligen den röda, pga att de 
flesta hus och byggnader går i röda nyanser. 
Dessutom återspeglar färgen också stadens 
politiska traditioner.  
 
Detta är en stad full av sevärdheter: bland 
annat kan du beundra staden från tornet 
”Torre degli Asinelli”, (åsnetornet).  
Passa på att smaka på stadens kända samt 
utsökta pastarätt: tagliatelle al ragú. Ett 
besök till något av de två torgen Piazza 
Maggiore eller Piazza Grande som båda är 
två vackra och trevliga platser mitt i centrala 
Bologna, och tillsammans med sina upplysta 
lampor skapas en magisk atmosfär när 
mörkret faller på.  

  
Portico di San Luca 

Dag 2 – Bologna – Sasso Marconi 
Efter frukost startar vandringen mot Sasso 
Marconi. Du tar dig genom stadens puls, 
uppför brantare trappor till San Luca, 
populärt för lokala motionärer. 
Med katedralen i ryggen lämnar du sedan 
Bologna för denna gång och går mot mer 
urbana delar längs Reno floden. Kontrasten 
är minst sagt beundransvärd.  
En del av denna dagsvandring kan vara 
något utmanande vid kraftigt skyfall. Men i 
de ovanliga fall, så finns det goda alternativ 
längs sträckan som passar alldeles utmärkt. 
Hela sträckan är markerad med vit/röda 
markeringar, som är enkla och tydliga att 
följa.  

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 487 m, 
sänkning: 337 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km  

Dag 3 – Sasso Marconi – Monzuno 
Dagen börjar med en kortare transfer till 
Badolo. Där börjar du din vandring uppför 
mot Monte Adone, som utmärker sig med 
sina stentorn. Dagens vandring är periodvis 
brant, så ta det lugnt och var noga med att 
dricka mycket vatten och ta korta pauser. 
Underlaget på denna sträcka varierar, från 
sandigt till längre sträckor på asfalts- och 
grusvägar.  
Vandringen fortsätter i underbara 
omgivningar med stora kastanjeskogar och 
foto vänliga vyer. 
Idag går man i mål i den karaktäristiska byn, 
Monzuno. Där du hittar en genuin italiensk 
vin-och matbutik med färska lokala råvaror, 
”Zanieri’s charcuterie shop”. För kött- och 
vinälskarna, en smakfull rekommendation.  
Vill man undvika ca 5 km på asfaltsvägar, så 
finns här möjlighet att ta en buss mellan 
Bettola Chiesa och Monzuno. Bussen kostar 
mellan 2 – 2,5 euro.  
 

 
Torget i Monzuno 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 696 m, 
sänkning: 497 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 16 km 
 
Dag 4 – Monzuno – Bruscoli 
Du tar idag farväl till Monzuno och börjar 
dagens vandring mot Bruscoli. 
Fötterna kommer idag ta dig över grusiga 
stigar, landsvägar och mindre skogsstigar. 
Under denna dag får du för första gången 
skåda och vandra på de romerska 
stensättningarna ”Flaminia Militare”. Denna 
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urgamla väg, som förr i tiden brukade 
ansluta Bologna till Arezzo.  
I samband med denna vackra- och lummiga 
sträcka, kliver du även in i Toscana, då den 
officiella gränsen passeras. Sista biten mot 
Bruscoli är bitvis ganska brant nedför, men 
ack så fin.  
 

 
Monte Adone 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 500 m, 
sänkning: 400 m. 
Medel vandring (grad 3) - 19 km  
 
Dag 5 – Transfer till Bologna. 
Hemresa 
Efter frukost är det dags för hemresa eller 
fortsatt resa i Italien.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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: 3,3 / 5 
• Vandringen är medel till utmanande. 

2 dagar medel och 1 utmanande. De 
utmanande partierna beror främst 
höjdskillnaderna. 

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

• Via degli Dei över Apenninerna är väl 
markerad hela sträckan. Detta 
genom vit/röda ledmarkeringar.  

• Total sträcka att vandra 55 km, 
fördelade på 3 vandrings dagar. 

Boende 
Du bor på hotell och B&B. Vart rum har 
sängkläder samt vanligtvis toalett och dusch 
på rummet. Vi bokar dig i första hand på 
platserna som nämns i programmet men 
undantag kan finnas på grund av fullbokade 
hotell. Vi bokar dig då på närliggande ort och 
om nödvändigt transporterar vi dig. Kostnad 
för transfern kan tillkomma. 
 
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. 
 
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. 

http://www.vandra.se/
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Flyg 
Närmaste flygplats till starten i Bologna är: 

• Bologna flygplats (8 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet San Piero 
a Sieve är: 

• Florens flygplats (40 km) 
• Bologna flygplats (82 km) 
• Pisa flygplats (113 km) 

Lokala transporter, utresa  
Från Bologna flygplats kan du ta en flygbuss 
som är schemalagd att gå var 11fte minut. 
Denna tar dig hela vägen in till Bologna 
centrum. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Från slutdestinationen San Piero a Sieve tar 
du tåg till Florens alternativt Bologna 
centralstation. Härifrån går det buss/tåg till 
respektive flygplats. Denna tar ca 30 
minuter. Du hittar även tågalternativ till och 
från flygplatserna.   
 
Flyger du från Pisa flygplats så är det 
snabbaste alternativet tåg.  
 
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 Italien hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg.  
 
 

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 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
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  
Den italienska halvön har ett omväxlande klimat med tre olika geografiska regioner. Kalla alpina 
vintrar och varma, våta somrar kännetecknar de norra regionerna. I den vidsträckta Podalen 
kontrasterar torra somrar mot kalla, fuktiga vintrar. Resten av Italien har ett behagligt klimat med 
långa, heta somrar och milda vintrar. Svalare väder utmed Apenninernas bergsrygg kan föra med 
sig snöfall under vintermånaderna. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Via degli Dei 
Från Fiesole till Felsina gick etruskerna över minst fyra århundraden (År 700 – 400 f.Kr.). De 
vandrade denna väg för att kunna utveckla sin handel och utvidga sitt område i Po-dalen. Det var 
här som romarna, år 189 f. kr. hade grundat Bononiens koloni, och kände behovet av att 
säkerställa en anslutning till Arezzo och Rom som passerar Apenninerna. De byggde då, längs det 
etruskiska spåret, en riktig väg. Även på medeltiden fortsatte folk att gå eller åka på den här 
uråldriga väg, som var det absolut enklaste sättet att korsa Apenninerna. Den romerska vägen 
ersattes med en betydligt mer simpel väg, en sorts smalare hästväg utan något vidare underlag. 
Vägen användes vid den tiden endast av resenärer som behövde ta sig längs denna rutt. Idag har 
Via degli Dei blivit en av de största turistattraktionerna i det toskanska-emilianska Apenninerna. 
Många som har en kärlek för vandring och cykling kan följa denna historiska väg, samtidigt som 
de kan njuta av dess orörda skönhet och natur.  
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Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

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

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/

