
 

 

 

 

 

Vandringsresor i 14 länder 
Vandra på egen hand i Bulgarien, England, 
Frankrike, Irland, Italien, Portugal, Schweiz, 
Skottland, Slovenien, Spanien, Sverige,  
Tyskland, Wales och Österrike 
 

 

 

Vita-lakan-vandringar 
vandra utan tung packning om dagarna, 
ät gott och bo bekvämt på natten 

Pilgrimsvandringar 
 

 

www.vandra.se 
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Välkommen till Vandra! I våra paket vandrar du lätt om dagarna, utan packning. På kvällen 
äter och dricker du gott för att på natten kunna krypa ner och sova gott mellan vita lakan. När du 
väljer att boka resan genom oss får du personlig service och en komplett resplan. Vi erbjuder 
vandringsupplevelser i 14 länder. 

Välkommen till Vandra! 
Ring oss så hjälper vi dig med vår kunskap och personliga service! 

0430 - 620 21 

 

Stefan Krantz 

Hej! Mitt namn är Stefan 
Krantz och jag startade 
Vandra i februari 2003. Min 
första vandring gjorde jag 
med familj och släkt i 
Vindelfjällen. Sedan dess är 
jag fast i vandrandet och av 
att vara ute i naturen, gärna 
med höga berg runt omkring. 
Logistik har även legat mig 
varmt om hjärtat så efter 
några år som chaufför sökte 
jag mig till resebranschen. Det 
började med en kurs 1984 och 
innan kursen var klar hade jag 
arbete i Värmland. Under 
några år växlade jag mellan 
naturturism i Värmland och 
skidåkning i alperna. Detta 
ledde till arbete på resebyrå 
och så småningom blev det 
ett naturligt val att starta 
Vandra of Sweden. Jag trivs 
fantastiskt bra med att arbeta 
med vandring. När du hör av 
dig så hjälper jag dig gärna 
med din nästa vandringsresa, 
eller kanske din första.

 

Sussi Hoffmann 

Friluftsliv i alla dess former 
ligger mig varmt om hjärtat 
året om. Att vandra är för mig 
ett skönt sätt att upptäcka 
och njuta naturen på ett 
varsamt sätt. När jag var liten 
var familjen ofta ut i naturen. 
Vi upptäckte Kullaberg, 
Söderåsen, Hallandsåsen och 
ibland var vi ända bort till 
Österlen. Vi vandrade i 
Alperna och Pyrenéerna. Jag 
har över 30 års erfarenhet 
från besöksnäringen. Jag har 
blandat annat jobbat som 
resesäljare, resebyråchef, 
marknadskoordinator och t f 
digitalt ansvarig. Under 2003 
– 2018 arbetade jag på STF i 
Abisko, Storulvån och 
Stockholm. Tillsammans med 
min man driver jag STF 
Råkulle Vandrarhem på 
Österlen. Nu jobbar jag på 
Vandra för att få fler att 
upptäcka tjusningen med att 
vandra bekvämt och trygg. 
Det fiffiga med det är du kan 
fokusera helt på din vandring 
och bara njuta. 

 

Anna Kvick 

Mitt namn är Anna och jag har 
arbetat på Vandra sedan 2015. 
Efter några år som 
egenföretagare med choklad- 
och pralinbutik sadlade jag om 
och gick Akademi Båstads 
tvååriga Turism- och 
serviceutbildning. 
Utbildningen gav mig 
möjlighet att fortsätta med 
service, men nu i 
resebranschen. Sedan 
arbetsstarten på Vandra har 
jag gjort flera vandringar i 
Sverige och på Irland. Jag 
gillar verkligen att utveckla 
nya vandringspaket vilket ger 
mig kombinationen att vara 
ute på fältet och klura på 
kontoret. På bilden är jag på 
Irland och vandrar längs 
Western Way – vilken 
upplevelse. Vi vandrade 
genom det storslagna 
landskapet, åt gott och tro det 
eller ej men solen sken hela 
veckan. Jag fram emot att få 
hjälpa dig till nya 
vandringsäventyr!
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Vandra lätt på egen hand. 
Bagagetransport. Bo bekvämt. Ät och 
drick gott. Flexibla datum. 
Ledbeskrivningar. Kartor. Komplett 
resplan. Jourservice.

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


Så funkar det 

Vandra på egen hand – med Vandra
• Du väljer det vandringspaket som 

passar dig och sätter ett startdatum. 
• Vi bokar in dig enligt dina önskemål. 
• Du bor på fina utvalda boenden. 
• Vi ser till att bagaget transporteras 

mellan boendena. 
• Till din hjälp under resan har du ett 

komplett program, ledbeskrivning/ 
guidebok och karta. 

• Under vandringen har du tillgång till 
24 timmars jourservice via telefon. 

Du väljer vandringspaket och 
datum 
Du väljer det vandringspaket och 
startdatum som passar dig. Notera att 
vissa vandringar endast kan påbörjas 
vissa veckodagar eller under vissa tider 
på året. Du bestämmer om du vill ha 
några extra nätter innan eller efter 
vandringen. Har du redan koll på hur 
du tar dig till startplatsen är det bara 
att starta bokningsprocessen. Detta 
kan du då göra direkt via vår hemsida. 
Du bör dock inte boka några tåg- eller 
flygbiljetter förrän vandringspaketet är 
bokat och bekräftat av oss eftersom vi 
först då kan garantera att det finns 
plats på boendena. Notera att du 
förbinder dig vid våra resevillkor 
genom att starta bokningsprocessen. 

Har du några frågor? Kontakta oss!

Komplett program med 
information om boende, flyg- 
och anslutningsresor 
Har du funderingar över hur du tar dig 
till startplatsen och åter från 
slutmålet? Kontakta oss så undersöker 
vi möjligheterna och ger dig de bästa 
alternativen. Därefter skickar vi ett 
programförslag som du studerar och 
om allt känns bra startar vi 
bokningsprocessen. När 
vandringsarrangemanget är bokat och 
klart (arbetet tar normalt ca 5 dagar) 
skickar vi en bekräftelse till dig. Det är 
nu dags för dig att boka tåg- eller 
flygbiljetter. Om du återkommer till oss 
med information om dina 
anslutningsresor lägger vi in dessa i 
ditt program och kompletterar med 
vidare transporter till och från 
vandringen. 

Ledbeskrivning/guidebok, 
kartor och praktisk 
information 
Många av ledbeskrivningarna är i form 
av en guidebok. Där det inte finns 
någon, får du en ledbeskrivning. 
Ledbeskrivningar och guideböcker för 
vandring utanför Sveriges gränser har i 
regel engelsk text.

Vi kör bagaget 
Vandringen blir mer njutningsfull utan 
tung packning. Därför bär du bara med 
dig det du behöver på dagens 
vandring, resten av bagaget 
transporterar vi mellan de olika 
boendena.  

Bo bra och sov gott 
Du bor bra på hotell, gästgiveri eller 
Bed & Breakfast. Oftast finns dusch 
och toalett på rummet. Lakan, örngott 
och handduk ingår alltid. 

Ät och drick gott 
I samtliga vandringspaket ingår frukost 
med undantag för ett par boenden. 
Frukostarnas storlek och innehåll 
varierar. I några av våra 
vandringspaket ingår även middag, 
men vanligen ordnar du den själv. 
Möjligheten att äta lunch på 
restaurang eller café längs vägen 
varierar. Vill du ha lunchpaket köper du 
det på ditt boende eller i någon butik i 
närheten. 

Jourservice 
Under alla våra vandringar har du 
möjlighet att komma i kontakt med vår 
lokala jourservice.

Kan du inte vänta tills vi svarar? Svaren på de vanligaste frågorna har vi samlat under vandra.se/bra-att-veta/vanliga-fragor 

 



Svårighetsgrader  
På många av våra vandringar räcker det med god allmänkondition. I program som innehåller flera utmanande eller krävande 
dagar kan det dock krävas att du är något mer vältränad och van vid att vandra längre sträckor. Var uppmärksam på att 
graderingen av leder och dagsturer påverkas av det aktuella väderförhållandet samt av dina tidigare erfarenheter av vandring. 

Att sätta svårighetsgrad på en vandring är svårt eftersom de flesta av oss utgår från våra egna förmågor när vi bedömer hur 
svårt något är. För att beskriva hur vi ser på svårighetsgraden har vi därför satt upp ett antal kriterier som ligger till grund för vår 
gradering av vandringarna. De mått som finns angivna i kriterierna är inte exakta, utan utgör snarare riktlinjer. 

Vi gör en bedömning hur respektive dags vandring förhåller sig till de olika kriterierna. Detta resulterar i att varje sträcka åsätts 
en gradering från mycket lätt till krävande, där grad 1 är lättast och grad 5 är mest krävande. Dessutom har vi angett ett 
snittvärde på svårighetsgraden för hela vandringen. Vi hoppas detta underlättar för dig i ditt val av resmål. 

Mycket lätt (grad 1) 

• Ca 10 km vandring/dag 
• Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 150 meter/dag 
• Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter 

Lätt (grad 2) 

• Ca 15 km vandring/dag 
• Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 300 meter/dag 
• Du vandrar på väl underhållna stigar, traktorvägar och mindre asfaltsvägar utan större ojämnheter 

Medel (grad 3) 

• Ca 20 km vandring/dag 
• Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 500 meter/dag 
• Du vandrar i huvudsak på väl underhållna stigar, gångvägar och traktorvägar men det förekommer partier där underlaget är 

ojämnt, stenigt eller löst 

Utmanande (grad 4)  

• Ca 27 km vandring/dag 
• Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 800 meter/dag. Branta upp- och nedstigningar 

förekommer 
• Du vandrar längre partier på naturstigar (som bitvis kan vara smala) och gångvägar där underlaget är ojämnt, stenigt 

och/eller löst 
• Stavar kan vara till god hjälp 

Krävande (grad 5) 

• Ca 30 km vandring/dag 
• Backar som du skall vandra uppför/nerför har en höjdskillnad på ca 1000 meter/dag. Branta och ihållande upp- och 

nedstigningar förekommer 
• Vandringen går i huvudsak längs smalare naturstigar där underlaget är ojämnt, stenigt och/eller löst 
• Stavar rekommenderas starkt 



Vandra i Bulgarien 
Har du vandrat i alperna och södra Europa och känner för att 
upptäcka lite mer okända områden? Då rekommenderar vi att du 
väljer att vandra i Bulgarien. Turismen är på uppgång i Bulgarien, 
men fortfarande kan man njuta av orörd natur och slippa trängsel. 
Här finns såväl bergskedjor med höga toppar som lite lägre mjukare 
berg. Gästvänligheten är stor och bulgarerna vill gärna berätta om 
sitt land. Många talar numera engelska, även om du får räkna med 
att den äldre generationen talar mest bulgariska eller ryska. Det 
försöker dock ändå hjälpa dig om du ställer en fråga. Om du vill 
vandra i Bulgarien väljer du mellan vandring på högre höjder eller om 
du vill uppleva den genuina landsbygden. För din bekvämlighets skull 
har vi inkluderat alla transfers i priset, så att du till fullo kan njuta av 
vandringarna. 

Högsta toppen på Balkan finns i Bulgarien, nämligen berget Musala 
med sin topp på 2 925 meter. Berget är en del av bergskedjan Rila 
sydöst om huvudstaden Sofia. Bulgariens högsta topp heter Vihren 
och den kan du vandra upp till i bergskedjan Pirin. Väljer du 
vandringspaketet ”Rila- och Pirinbergen” får du chansen att besöka 
båda topparna. Vandringarna dit bjuder på andlöst vackra vyer över 
dalar, alpsjöar och de omkringliggande bergen. 

I de södra delarna av landet ligger Rhodoperna, där bergen mjukare 
och alpängarna fulla av blommor. Området gränsar till Grekland och 
influenserna därifrån är många. Om du vill uppleva det genuina 
Bulgarien är det vandringspaketet ”I Orfeus fotspår” som du ska välja. 
Här vandrar du på landsbygden och bor i mindre byar, där 
gästfriheten är stor och du får ett varmt välkomnande.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

Bulgarien är ett av få länder, där ett huvudskakande 
betyder ”ja” och ett nickande betyder ”nej”. Detta gör 
naturligtvis att det kan bli förvirrande när du försöker 
samtala genom gester med lokalbefolkningen. Kom bara 
ihåg att ”da” betyder ja, och försök att ignorera den till 
synes motsägelsefulla gesten. 

http://www.vandra.se/


I Orfeus fotspår (1) 

Vandringen I Orfeus fotspår tar dig på 
en minnesvärd vandring genom en del 
av Bulgarien som för de flesta är ganska 
okänd. Området inte har varit tillgängligt 
för besökare i någon större omfattning, 
vilket gör att det traditionella sättet att 
leva består. Du kommer därför att få 
uppleva det autentiska och genuina livet 
i de mindre byarna i Rhodopibergen. 
Vandringen I Orfeus fotspår går i de.

 

 

sydligaste delarna av Bulgarien. Det 
härliga klimatet tillsammans med det 
pastorala landskapet ger en utmärkt 
grund för behaglig vandring. Området är 
känt för sina djupa flodklyftor, stora 
grottor och fantastiska klippformationer. 
För att du ska kunna koppla av på bästa 
sätt har vi inkluderat alla transfers i 
priset. 

I Orfeus fotspår Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Devin - Sofia 7 5 3,6 / 5 83-94 km 

Devin - Sofia 6 4 3,6 / 5 66-78 km 

Trigrad - Sofia 5 3 3,8 / 5 56 km 

Rila- och Pirinbergen (2) 

Är du sugen på att utmana dig själv med 
vandring i vackra bergsområden? Du har 
kanske vandrat i Alperna, Dolomiterna 
och Pyrenéerna och längtar efter något 
område med färre turister. Då har du 
kommit rätt! En vandring i Rila- och 
Pirinbergen tar dig till några av de 
högsta topparna i Bulgarien varifrån du 
kan njuta av andlöst vackra 
panoramavyer. Vandringen går längs 

 

 

naturstigar i huvudsak ovanför 
trädgränsen, ner i ”glacial cirques” och 
upp på toppar. Vackra alpängar med 
stor blomsterrikedom och kristallklara 
alpsjöar pryder också landskapet. 
Vandringarna i Rila- och Pirinbergen 
utgår från orterna Govedartsi och 
Bansko, varifrån du blir körd till och från 
vandringarna. Alla transfers är 
inkluderade i priset.

Rila- och Pirinbergen Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Govedartsi och Bansko 7 6 4,8 / 5 52-65 km 

Govedartsi och Bansko 5 4 4,9 / 5 41-50 km 



 
Vandra i England 
Om du vill uppleva byar som är lika idylliska som i sagoböckerna är 
England något för dig. Lägg därtill gröna kullar, dramatiska kustlinjer, 
prunkande trädgårdar, betande får, ett milt klimat och genuina 
pubar. Vad mer kan man önska sig som bakgrund till en härlig 
vandring? En stadig engelsk frukost ger dig bra med energi för att 
klara av en härlig dag till fots. Det milda klimatet gör att det vanligtvis 
varken blir för varmt eller för kallt för vandring även om du måste 
räkna med en och annan regnskur under en vandringstur. 
Förhoppningsvis finns det då en trevlig pub i närheten där du kan 
skula för regnet. England har en rik historia och här och var längs 
lederna finns intressanta platser att stanna till vid. Passa gärna på 
att gå runt i de små byarna som du passerar och titta på husen och 
de trånga gatorna. Att avsluta en skön vandringsdag med ett äkta 
engelskt afternoon tea är en förmån du bara har i Storbritannien och 
de ljumma sconesen och kakorna smakar extra gott efter dagens 
ansträngningar.  

I norra England finns fem nationalparker och massor av fina 
vandringsleder. Lederna går mellan glittrande sjöar och gröna, 
böljande berg. Landskapet är oemotståndligt vackert, särskilt när 
ljungen blommar på hedarna. I sydvästra England går South West 
Coast Path, en väl upptrampad led från Atlantkusten i väster till 
kusten längs engelska kanalen i öster. Du vandrar på de höga 
klipporna och njuter av de vida vidderna och utsikten över klarblått 
hav och gröna kullar. Havet rullar in mot de dramatiska klipporna och 
havet skummar. Även om havet inte alltid inbjuder till bad är det 
rofyllt att gå ner på de vita stränderna och känna doften från havet. I 
södra England går även South Downs Way, en led som tar dig över 
den engelska landsbygden ner mot kusten. Mittemellan norr och 
söder ligger landskapet Cotswold, på behagligt avstånd från London. 
Här råder verkligen den gamla engelska charmen. Vi har 
vandringspaket längs sju olika leder i England.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

I England bryter du mot lagen om du skulle dö i 
parlamentet. Anledningen är att byggnaden är ett 
kungligt palats och den som dör här har därför rätt få en 
statsbegravning, någon som annars enbart hålls för 
stats- och regeringschefer. Den bisarra lagen har blivit 
framröstad till löjligaste någonsin av britterna själva. 

http://www.vandra.se/


Cotswold Way (1) 

Cotwold Way går i hjärtat av England, på 
bekvämt avstånd från London i 
landskapet Cotswold. Vandringen längs 
leden är en njutning för såväl själ som 
kropp.  Du njuter i fulla drag av 
omgivningarna medan du stillsamt tar 
dig framåt. Cotswold Way går genom ett 
område som klassas som en ”Area of 
Outstanding Natural Beauty”, dvs ett 
område som är särdeles vackert. Gröna 

 

kullar, trevliga genuina pubar och 
idylliska urtypiska engelska byar kantar 
den fina vandringsleden. Du kommer att 
uppleva vidsträckta vyer, snubbla över 
historiska platser och bli överraskad av 
eleganta kyrkor. Vandringen börjar i 
Chipping Campden och går ner till den 
kända kurorten Bath med sina antika 
romerska bad.

Cotswold Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Chipping Campden – Bath 11 10 2,8 / 5 165 km 

Chipping Campden – Bath 8 7 3,9 / 5 165 km 

Chipping Campden – Painswick 6 5 2,6 / 5 75 km 

Painswick - Bath 6 5 3,0 / 5 90 km 

Chipping Campden - Dowdeswell 4 3 2,7 / 5 46 km 

Dales Way (2) 

En vandring längs Dales Way i England 
tar dig från det sträva och storslagna 
Yorkshire till praktfulla och magiska Lake 
District. Med utgångspunkt i Ilkley går 
leden till stor del längs flodnära stigar 
och vägar. Landskapet skiftar från hedar 
till mjuka böljande kullar med klara sjöar. 
Under din vandring längs Dales Way 
passerar du genom två 

 

nationalparker, bl.a. genom hjärtat av 
Yorkshire Dales national Park. De mjuka 
kullarna och dalgångarna tar dig sedan 
till den vackra sjön Windermere och 
orten Bowness-on-Windermere.  Leden 
är en fin introduktion till vandring. Här 
får du såväl behaglig vandring som 
många intressanta platser.

Dales Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Ilkley – Bowness-on-Windermere 7 6 2,8 / 5 127 km 

Hadrian’s Wall Path (3) 

Hadrian´s Wall var en gång i tiden gräns 
mellan romerska riket, som då även 
innefattade nuvarande England, och de 
barbariska nordmännen. Kejsare 
Hadrianus lät bygga muren för att hålla 
nordmännen, d.v.s. skottarna, på 
avstånd. Muren gick från kust till kust 
genom norra England och var ett 
imponerande byggnadsverk. Sedan 1987 
finns den upptagen på UNESCO:s lista 
över världsarv. Där muren en gång stod

 

 
går sedan 2003 den välmarkerade leden 
Hadrian’s Wall Path. Leden går från kust 
till kust genom det vilda och vackra 
landskapet som inte lämnar någon 
oberörd. Här är historien ständigt 
närvarande i form av muren, slott och 
fort och det blir tydligt hur bekvämt vårt 
liv av idag är. Antingen kan du välja att 
gå hela leden eller valda delar. Oavsett 
vad du väljer kommer vandringen bli ett 
minne för livet. 

Hadrian’s Wall Path Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Newcastle – Bowness-on-Solway 8 7 2,8 / 5 146 km 

Corbridge – Carlisle 6 5 2,5 / 5 88 km 

Corbridge – Brampton 5 4 2,4 / 5 68 km 

Corbridge – Gilsland 4 3 2,5 / 5 53 km 



Lake District Trail (4) 

Vill du besöka ”den härligaste plasten 
som finns”? Då ska du vandra Lake 
District Trail och besöka byn 
Grasmere, i alla fall om vi ska tro 
William Wordsworth. Att vandra Lake 
District Trail är ett äventyr som bjuder 
på det mesta. Under din vandring får 
du uppleva flertalet sjöar, robusta fjäll 

 

med häpnadsväckande bergstoppar, 
mysiga små byar och fantastiska 
utsikter. Om du vill utforska berg, fjäll, 
dalar och sjöar i fotspåren av 
Storbritanniens författare och poeter, 
då är Lake District Trail det perfekta 
valet.

Lake District Trail Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Ambleside – Keswick 6 5 3,2 / 5 80 km 

Ambleside – Keswick 4 3 4,0 / 5 55 km 

South Downs Way (5) 

South Downs Way i södra England är en 
populär vandringsled för många 
Londonbor som vill fly det hektiska 
storstadslivet för några dagar. En timme 
från London ligger den historiska staden 
Winchester där vandringen tar sin 
början. Leden går österut genom skogar, 
förbi majsfält och halmtakstugor med 
färgglada trädgårdar och genom 
traditionella byar. När du når kusten 

 

ändras landskapet till gräsmarker fulla 
med vilda blommor som är som vackrast 
under vår och tidig sommar. Efter 
vandringen upp till Devils Dyke når du 
Alfristion med ett stort utbud av 
historiska pubar. Den sista delen av 
vandringen har du de magnifika 
kritklipporna till sällskap innan leden når 
slutorten Eastbourne.

South Downs Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Winchester - Eastbourne 9 8 3,3 / 5 175 km 

Winchester - Eastbourne 7 6 4,5 / 5 175 km 

South West Coast Path (6) 

Halvön som skjuter ut åt sydväst bjuder 
på ett ständigt växlande väder. De 
snabba väderskiftningarna skapar 
härliga effekter på vyer och ljus. I klart 
väder känns den walesiska kusten 
väldigt nära, medan det i stunder av 
dimma känns som om du vandrar i 
molnen. En vandringsresa längs South 
West Coast Path blir därför aldrig en 

 

annan lik. Det är troligen också ett av 
skälen till att många vandrare har South 
West Coast Path allra överst på 
önskelistan. Vandringsvänner i England 
anser att leden är en av Englands 
nationalskatter. Har vi skapat höga 
förväntningar hos dig nu? Faktum är att 
leden erbjuder några av de bästa 
vandringarna du kan finna i England.

South West Coast Path Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Padstow – St Ives 8 6 2,8 / 5 105 km 

Padstow – St Ives 7 5 3,4 / 5 105 km 

Padstow – St Ives 6 4 4,1 / 5 105 km 

St Ives - Penzance 7 5 2,7 / 5 65 km 

St Ives - Penzance 6 4 3,3 / 5 65 km 

St Ives - Penzance 5 3 3,7 / 5 65 km 

Penzance - Falmouth 6 5 3,2 / 5 102 km 



Wainwright’s Coast to Coast (7) 

Wainwright´s Coast to Coast skapades 
av Alfred Wainwright 1972 och har sedan 
dess vuxit till att bli en av Englands 
populäraste vandringsleder. På en 
vandringsresa längs Wainwright´s Coast 
to Coast vandrar du genom tre 
nationalparker, The Lake District, 
Yorkshire Dales och Yorkshire Moor. 
Från västkust till östkust korsar leden 
norra England. Från en dramatisk 
kustlinje till en annan. Däremellan 

 

upptäcker du sjöar som glittrar som 
juveler och i dess ytor speglar sig några 
av Englands högsta berg. Hedarna i 
norra York bjuder på ett orört landskap 
med ljungklädda kullar. I de vackra 
omgivningarna ståtar också 
lämningarna efter medeltida slott och 
kloster. Den må inte vara den allra 
längsta eller tuffaste vandringsleden, 
men kvaliteten är i världsklass.

Wainwright’s Coast to Coast Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

St Bees – Robin Hood’s Bay 17 16 3,1 / 5 317 km 

St Bees – Robin Hood’s Bay 14 13 3,8 / 5 317 km 

St Bees – Kirkby Stephen 8 7 3,4 / 5 136 km 

Kirkby Stephen – Robin Hood’s Bay 8 7 3,7 / 5 173 km 



 
Vandra i Frankrike 
Frankrike kan erbjuda allt som behövs för en lyckad 
vandringsresa – skönt klimat, fina vandringsleder, 
historiska platser, kultur, ett fantastiskt kök och en lång 
vinskapartradition. Att vandra på den franska landsbygden 
är en färgsprakande och väldoftande upplevelse. Du ser 
vallmo- och lavendelfält och känner doften från timjan 
som växer på marken. Vandringen i varierad terräng och 
orörd natur bjuder på vyer över berg, dalar och hav. I 
Frankrike är det gott att vandra och vistas! Varje kurva 
döljer nya upptäckter och de genuina små byarna klänger 
antingen längs bergssluttningen eller längs flodkanten. I 
Frankrike finns en lång vandringstradition och ett stort 
urval av leder. Vi har valt att koncentrera oss på södra 
Frankrike, där vi har flera vandringspaket både i det 
solsäkra Provence och längs Via Podiensis. I Provence har 
våra paket generellt sett kortare dagsetapper och i några 
bor du två nätter på vissa orter. Här kan du också välja att 
kombinera vandring med ett par dagars avkoppling på 
Franska rivieran. Via Podiensis, som går från Le Puy-en-
Velay ner till spansk-franska gränsen, erbjuder lite mer 
utmanande vandringar, men en aldrig så vacker och 
omväxlande natur. Oavsett om du väljer Provence eller Via 
Podiensis kommer du att besöka några av Frankrikes allra 
vackraste byar. Som i alla våra vandringspaket bor du på 
familjära hotell där du sover gott om natten. Att du på 
kvällen ska kunna hitta en restaurang för en god middag 
är det ingen tvekan om, du är ju i Frankrike. 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pippi heter Fifi i Frankrike, för ordet ”pippi” betyder kissa på franska.

http://www.vandra.se/


Det bästa av Provence (1) 

I hjärtat av Provence ligger 
Luberonbergen – ett fantastiskt område 
för vandring långt från allfarvägarna. 
Från Luberonbergen kan du se ända ner 
till Medelhavet. Uppe på bergssidorna 
klättar några av Frankrikes vackraste 
byar med majestätisk utsikt över 
dalarna. Vallmo-, timjan- och 
lavendelfält sätter färg på området som 
även är rikt på vilda blommor och andra 
kryddväxter. Ljuset i området har 
inspirerat många stora konstnärer, bl.a. 

 

Cézanne och Van Gogh. Varje by 
stoltserar med sin egen marknad och att 
ta en tur på marknaden kan vara en 
härlig start på en fin vandringsdag. 
Vandringsetapperna är behagligt långa 
så att du hinner njuta av lugnet på 
eftermiddagarna efter vandringen. 
Kanske sätter du dig på ett litet torg i 
skuggan av ett träd och smakar på de 
lokala rätterna och pratar om dagens 
upplevelser.

Det bästa av Provence Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Isle sur la Sorgue - Apt 9 8 2,3 / 5 100 km 

Isle sur la Sorgue - Apt 7 6 2,3 / 5 74 km 

Isle sur la Sorgue - Buoux 7 6 2,3 / 5 65 km 

Isle sur la Sorgue - Buoux 4 3 2,0 / 5 38 km 

Från Alperna till Franska 
Rivieran (2) 

Franska Rivieran är för många känd som 
en värld för kändisar, flärd, glitter och 
glamour och ett gott liv. Vad som är 
mindre känt är att det finns en annan 
värld i skuggan av Rivieran, i alperna en 
bit från kusten. I den världen finns 
tidlösa mysiga små byar, gamla 
vandringsleder, andlöst vacker utsikt 
över både alper och Medelhavet och ett 
lugn att vila i. Vår vandring från Alperna 

 
 
 
till Franska Rivieran ger dig det bästa av 
de två världarna. Området är också 
historiskt, arkitektoniskt och kulturellt 
intressant då det tillhörde Italien så sent 
som 1860 och de italienska inslagen 
därför fortfarande är stora. Vandringen 
börjar uppe i bergen och går ner mot 
Medelhavet till den vackra kusten. Här 
kan du välja att stanna någon dag extra 
för sol och bad i Medelhavet.

Från Alperna till Franska Rivieran Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Breil-sur-Roya – Menton & Villefranche 7 6 2,8 / 5 65 km 

Breil-sur-Roya – Menton & Villefranche 6 5 2,8 / 5 55 km 

Breil-sur-Roya - Menton 5 4 3,3 / 5 49 km 

Breil-sur-Roya - Menton 4 3 3,3 / 5 39 km 

Provence, vandring och vin (3) 

Tycker du om Provence, vandring och 
vin? Då kan vi rekommendera dig att 
kika närmare på denna vandring. 
Provence, vandring och vin, tar dig 
genom det berömda vindistriktet 
Châteauneuf du Pape, vilket ger dig en 
utmärkt chans att kombinera de tre. Vin 
har odlats i Chateauneuf du Pape i 850 
år vilket visar att förutsättningarna för 

 

vinodling är mycket gynnsamma. Det 
var påvarna som tog vinet till området 
redan under 1300-talet, ett lyckokast för 
alla som är vinintresserade. Vingårdarna, 
som har ägts av samma familjer i flera 
generationer, blir naturliga stopp under 
din vandring. På flera av dem har du 
möjlighet att såväl prova vin som få en 
visning av vingården och vinkällarna.

Provence, vandring och vin Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Avignon – Vaison la Romaine 9 8 2,9 / 5 103-118 km 

Avignon – Vaison la Romaine 7 6 2,2 / 5 81 km 

Avignon – Vaison la Romaine 5 4 1,5 / 5 39 km 

Avignon – Vaison la Romaine 4 3 1,3 / 5 28 km 



Via Podiensis (4) 

Via Podiensis har varit en pilgrimsled i 
över tusen år och är den populäraste 
pilgrimsleden i Frankrike. Leden är ca 75 
mil lång och vi har valt att dela in den i 
sex etapper. För dig som har tid och ork 
att gå hela leden erbjuder vi ett 36-
nätterspaket som tar dig hela vägen 
från Le-Puy-en-Velay till St-Jean-Pied-
de-Port. Från den andlöst vackra staden 
Le-Puy-en-Velay går leden i sydvästlig 
riktning mot den spanska gränsen. Där 

 

ansluter den till Camino Francés och går 
vidare till Santiago de Compostela. 
Natur, kultur, språk och mattraditioner 
förändras mellan ledens start och mål. 
Leden börjar i de vulkaniska bergen i 
Velay, korsar den ensliga Aubracplatån, 
följer dalen längs Lotfloden, passerar 
vingårdarna i Armagnac för att slutligen 
komma fram till Pyrenéerna i Baskien. 
En vandring för öga, själ och gom!

Via Podiensis Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Le Puy-en-Velay – St Jean Pied de Port 36 35 3,1 / 5 738 km 

Le Puy-en-Velay – Aumont-Aubrac 5 4 3,8 / 5 88 km 

Aumont-Aubrac – Conques 7 6 3,5 / 5 111 km 

Conques – Cahors 7 6 2,5 / 5 139 km 

Cahors – Lectoure 7 6 2,8 / 5 123 km 

Lectoure – Air sur l’Adour 7 6 2,5 / 5 111 km 

Air sur l’Adour – St Jean Pied de Port 8 7 2,4 / 5 159 km 



 
Vandra på Irland 
Irland – ”den gröna ön” – gör verkligen själ för smeknamnet. Irland 
svämmar över av smaragdgröna kullar som ackompanjeras av en 
dramatisk kustlinje och det blå havet. Här och var ståtar gamla 
ruiner, som gjorda för att utforskas. Den trevliga lokalbefolkningen får 
dig att känna dig hemma var du än kommer. Klimatet är milt och 
vädret kan ändras fort. Under samma eftermiddag kan du uppleva 
flera olika årstider, vilket är typiskt för öar. Men det omväxlande 
vädret gör bara naturupplevelsen ännu häftigare. Irland är helt enkelt 
som gjort för vandring! Vi har valt ut tre leder på Irland där vi har flera 
olika vandringspaket. Den grönaste och äldsta leden, Wicklow Way, 
går genom grevskapet söder om Dublin med smeknamnet ”Irlands 
trädgård”. På den sydvästra sidan av ön finns halvön Dingle med sin 
dramatiska kustlinje mot Atlanten. Golfströmmen gör klimatet 
behagligt. Längs Dingle Way finns det gott om fornminnen, vild natur 
och vidsträckta betesmarker. Western Way slingrar sig fram genom 
området Connemara som sägs vara ett av de vackraste landskap 
Irland har att erbjuda. Oavsett vilken led du väljer kommer du alltid 
känna dig varmt välkommen. 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

 

Visste du att 10 miljoner är antalet glas Guinness som 
dricks runt om i världen varje dag. 

http://www.vandra.se/


Connemara & Western Way (1) 

Vandra i Connemara längs Western Way 
och ta chansen att upptäcka 
undangömda och avlägsna platser på 
Irland! Leden slingrar sig fram genom 
området Connemara som sägs vara ett 
av de vackraste landskap Irland har att 
erbjuda. Området domineras av berg, 
myrar och små sjöar. Det är mycket 
grönska i Connemara. Här kantas leden 
ofta av björnbärssnår, järnek och 

 

Fuchsia, och i trädgårdarna blommar 
praktfulla hortensior. Leden tar dig förbi 
Lough Corribb, över Maumturk bergen 
och ned till vackra Lough Inagh. Vidare 
passerar du Killary fjord och Leenaun 
innan du når den historiska staden 
Westport där du kan reflektera över ditt 
vandringsäventyr på någon av stadens 
över 50 pubar!

Connemara & Western Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Oughterard - Westport 6 5 3,4 / 5 107 km 

Oughterard - Leenaun 4 3 3,3 / 5 63 km 

Dingle Way (2) 

Halvön Dingle blev 2006 utnämnd till 
”världens vackraste plats” av National 
Geographic. Halvöns centrala delar 
domineras av bergen Slieve Mish. De 
runda bergen, som bildats av röd 
sandsten, syns över hela halvön. En 
vandringsresa till Dingle Way bjuder på 
en dramatisk kust kring halvön med 
vackra klippor och vita stränder som 

 

strävar ut i Atlanten. Här finns en 
mångfald av vilda blommor och 
grönskande betesmarker sveper ner 
från de ljungklädda bergen ovanför den 
vilda och robusta Atlantkusten. På 
halvön finns de mängder av lämningar. 
Dessa består allt från forntida 
stenhyddor till senare tiders kristna 
gravstenar och stora kors.

Dingle Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Tralee – Camp 9 8 3,3 / 5 168 km 

Tralee – Camp 8 8 3,3 / 5 168 km 

Camp – Cloghane 7 5 3,6 / 5 109 km 

Camp – Cloghane 6 5 3,6 / 5 109 km 

Wicklow Way (3) 

Grevskapet Wicklow, “Irlands trädgård”, 
lyser i alla nyanser av grönt. Genom 
denna underbara del av Irland, går 
Irlands äldsta markerade vandringsled, 
Wicklow Way. På en vandringsresa till 
Wicklow Way vandrar du, trots närheten 
till huvudstaden, genom oförstörda 
naturområden. Wicklow Way startar i 
Clonegal med sina böljande gröna kullar 

 

 
och jordbruksbygd för att sedan 
avslutas i grönskande Enniskerry och 
Marlay Park i södra delen av Dublin. 
Längs leden passerar du några Irlands 
mest välkända plaster; Glenmalure, 
Glendalough, sjön Dan och vattenfallet 
Powerscourt vid Enniskerry. Vandringen 
avslutas med Dublins livliga gator för 
dina fötter.

Wicklow Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Clonegal – Marlay Park, Dublin 9 8 3,4 / 5 151 km 

Tinahely – Marlay Park, Dublin 7 6 3,3 / 5 105 km 

Glengalough – Marlay Park, Dublin 4 3 3,3 / 5 54 km 



 
Vandra i Italien 
” Alla vägar bär till Rom” är en gammal devis som under 
medeltiden inte var långt ifrån sanning. Då reste många 
pilgrimer utmed Via Francigena, leden som gick rakt 
igenom Europa. Med start i Canterbury i England till Rom i 
Italien. Våra vandringsarrangemang i Italien ger dig 
möjlighet att vandra hela eller delar av Via Francigena. 
Den välkände San Francescos väg mellan Chiusi della 
Verna och Assisi är även en pilgrimsled som det är möjligt 
att vandra valda delar av. Föredrar du att vandra längs 
havet rekommenderar vi Portofino & Cinque Terre eller 
Amalfikusten & Capri där du garanterat njuter kan njuta av 
storslagna vyer och en kombination av hav, berg och skog. 
Överallt i Italien är den goda maten och drycken 
närvarande, men i Piemonte är detta extra tydligt. Till dig 
som är mat- och vinälskare föreslår vi ringleden Dal 
Barbaresco al Barolo. Eller en vandring längs Alpe-Adria 
Trail till Adriatiska havet. Alpe-Adria Trail startar i Cividale 
del Friuli, ett av UNESCO:s världsarv. Vill du istället vandra 
från italiens mathuvudstad Bologna, över bergskedjan 
Apenninerna fram till Florens, så skall du välja Via degli 
Dei. Denna gudomliga vandringsled, som bjuder på 
historiska landsmärken, mäktiga vyer och svårslagen 
natur.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

 

Cinginodammen i italienska alperna är nästan lodrät. Men det är 
inga problem för alpstensbocken, den klättrar upp på 
dammväggen ca (50 m) för att slicka i sig mineraler från stenarna. 
Med sin otroliga vighet och balans klarar de att behålla fotfästet 
på ”väggen” utan att trilla ner

 

http://www.vandra.se/


Alpe-Adria Trail (1) 

När du vandrar längs den italienska 
delen av Alpe-Adria Trail startar du i 
Cividale del Friuli, en av UNESCO:s 
världsarvslistade platser. Leden tar dig 
från den vackra staden, via 
jordbrukslandskap, till det böljande 
landskapet i Sloveniens finaste 
vindistrikt Goriška Brda. Efter ett par 
vandringsdagar i Slovenien passerar 
leden åter över gränsen och in i Italien 

 

till Cormóns. Leden fortsätter söderut 
via Gradisca d´Isonzo till Duino vid 
Adriatiska havet. Efter en sväng in i 
landet igen mot slovenska gränsen. Vid 
Opicina bjuder leden på en underbar 
utsikt över hamnstaden Trieste. Leden 
avslutas i det lilla kustsamhället Muggia 
strax söder om Trieste. Har du inte så 
många dagar kan du välja det kortare 
vandringspaketet som slutar i Cormóns.

Alpe-Adria Trail Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Cividale del Friuli - Trieste 7 6 3,2 / 5 115-129 km 

Cividale del Friuli - Cormóns 4 3 3,0 / 5 54 km 

Amalfikusten & Capri (2) 

Att vandra längs Amalfikusten & Capri är 
en sann njutning! Citronträd, mimosa 
och rosenlundar. Byar som klättrar längs 
bergssidorna. Gator som består av 
trappor och mängder av utsiktsterrasser 
där du kan se solnedgången. Vackert är 
bara förnamnet! Och till detta lägger vi 
Capri – finns det någon mer omskriven 
ö? Vårt vandringspaket längs 
Amalfikusten & Capri ger dig möjligheter 

 

att njuta av det italienska livet med god 
mat, sol och hav. På din vandring får du 
uppleva Neapelbukten och kan skåda 
vulkanen Vesuvius. En heldag på ön 
Capri och vandring längs den vackra 
kusten på ”gudarnas väg” är en del av 
det du får upptäcka. Lägg därtill de små 
härliga fiskebyarna, ett dopp i det blå 
Medelhavet och du har en härlig 
vandringsupplevelse att se fram emot!

Amalfikusten & Capri Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Sorrento - Amalfi 7 6 2,5 / 5 53-79 km 
 

Barbaresco al Barolo (3) 

Är du mat- och vinälskare? Då bör du 
vandra Barbaresco al Barolo! 
Vindistriktet Langhe tillhör Piemonte, en 
av Italiens nordligaste regioner. Leden 
Dal Barbaresco al Barolo, även kallad 
Bar to Bar, är en ringled som öppnades 
hösten 2014. Leden går genom ett 
storslaget vackert böljande landskap, 
passerar genom välkända vinodlingar, 
förbi väl gömd tryffel och genom 

 

välskötta hasselodlingar. Du kommer att 
passera flera välkända vingårdar där den 
välkända druvan Nebbiolo odlas. Du bor i 
underbara byar och samhällen med lång 
historia och mycket atmosfär. Maten du 
äter och vinet du dricker är unik och 
fantastisk. Vandra Barbaresco al Barolo 
och få en upplevelse du sent kommer 
att glömma!

Barbaresco al Barolo Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Barbaresco al Barolo, Alba – Alba 7 6 3,5 / 5 130 km 

Barbaresco al Barolo, Alba – Barolo 4 3 3,3 / 5 59 km 

Bästa av Bar to Bar, Alba – Alba 7 6 2,7 / 5 87/89 km 

Bästa av Bar to Bar, Alba – Alba 4 3 2,3 / 5 39/41 km 

Bästa av Bar to Bar, Alba – Cravanzana 4 3 2,7 / 5 45/47 km 

Tåg & Vandring 
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Cammino di Francesco (4) 

En vandring längs Cammino di 
Francesco tar dig genom Italiens gröna 
hjärta. Leden är uppkallad efter 
Franciskus av Assisi, en mystisk person 
som fascinerar oss än idag. Hans karma 
och filosofi är idag känd världen över. 
Nu kan du gå i Franciskus fotspår längs 
Cammino di Francesco. Vi erbjuder 
vandringspaket från Chiusi della Verna 

 

till Rom. Upptäck Toscanas och 
Umbriens typiska landskap med 
skuggiga skogar, fruktodlingar, 
olivlundar och fält av vete och korn. Du 
kommer att besöka italienska städer och 
byar med stor historia och kultur och du 
får många tillfällen att smaka på olika 
traditionella recept från det lokala köket.

Cammino di Francesco Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Chiusi della Verna – Assisi 10 9 3,4 / 5 144 km 

Chiusi della Verna – Citta di Castello 6 5 3,3 / 5 75 km 

Citta di Castello – Assisi 5 4 3,5 / 5 69 km 

Assisi – Spoleto 6 5 3,5 / 5 64 km 

Spoleto – Rieti 6 5 3,0 / 5 74 km 

Rieti - Rom 7 6 3,1 / 5 95 km 
 

Portofino & Cinque Terre (5) 

Vandringen Portofino & Cinque Terre 
ger dig små smakprov av det mesta som 
Italien har att erbjuda! Vid kusten bjuds 
slående vyer över medelhavet, 
vingårdar som klättrar längs 
sluttningarna, vilda blommor och 
olivodlingar. Längre inåt finns fridfulla 
barr- och kastanjeskogar. Portofino är 
vackert beläget på den sydligaste 
spetsen av en liten halvö söder om 

 

Genua. Ursprungligen var Portofino en 
liten fiskeby, men idag har fiskebåtarna 
bytts ut mot lyxyachter i miljonklassen. 
Vi har valt att kombinera vandring vid 
Portofino med vandring i området 
Cinque Terre, en kustremsa med fem 
små byar i Ligurien. Här är biltrafik i 
princip är förbjuden, istället är det tåget 
som gäller.

Portofino & Cinque Terre Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Camogli - Monterosso 7 6 2,7 / 5 40-72 km 
 

Via degli Dei (6) 

Vandra längs Via degli Dei, gudarnas 
väg, och njut av stunden. Från Bologna 
går turen över den italienska 
bergskedjan Apenninerna till slutmålet 
Florens. I den norditalienska staden 
Bologna, Italiens mathuvudstad, har du 
alla möjligheter att fylla på med energi 
inför vandringen. Från Piazza Maggiore 
går vandringen längs med den forntida 

 

väg som användes flitigt under 
romartiden, så här känner du tidens 
vingslag. De majestätiska bergen Adone, 
Giove, Venere & Lunario kantar din väg. 
För att beskriva Via degli Dei behöver vi 
använda flera ord – historisk, 
legendarisk, naturskön, vackra vyer och 
goda smaker!

Via degli Dei Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Bologna - Florens 7 6 3,8 / 5 114 km 

Bologna – San Piero a Sieve 5 4 3,8 / 5 76-83 km 

Bologna - Bruscolo 4 3 3,3 / 5 55 km 
 



Via Francigena (7) 

Via Francigena är en långsdistansled 
som sträcker sig ändå från Canterbury i 
England till Rom i Italien. Leden kommer 
in i Italien via St Bernardspasset på 
gränsen mellan Schweiz och Italien. En 
vandring längs Via Francigena kan bjuda 
på allt från ett storslaget alplandskap i 
norr till det böljande öppna landskapet 
längre söderut. Vandringsleden går bl.a. 
genom Aosta dalen och över Poslätten. 

 

Många historiska platser passeras på 
väg mot Rom. Du får möjlighet att 
besöka flera medeltida pittoreska byar 
längs vägen. Vingårdar, slott, borgar, 
kyrkor och lämningar från romarnas och 
etruskernas tid kantar din vandring. Att 
passa på att njuta av lokala kulinariska 
specialiteter är en del av resan, kanske i 
kombination med ett gott italienskt vin.

Via Francigena Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Sankt Bernhardspasset – Ivrea 8 7 3,9 / 5 137 km 

Sankt Bernhardspasset – Aosta 3 2 4,0 / 5 37 km 

Aosta – Ivrea 6 5 3,6 / 5 100 km 

Ivrea – Pavia 7 6 3,0 / 5 127 km 

Pavia – Fidenza 5 4 3,3 / 5 91 km 

Fidenza – Pontremoli 6 5 3,6 / 5 97 km 

Pontremoli – Lucca 7 6 2,6 / 5 126 km 

Lucca – Siena 7 5 3,0 / 5 97 km 

Siena – Acquapendente 7 6 3,2 / 5 118 km 

Acquapendente – Rom 9 7-8 2,9 / 5 148-170 km 

Orvieto – Rom 9 7-8 2,9 / 5 143-165 km 

Montefiascone - Rom 7 5-6 2,8 / 5 107-129 km 
 



 
Vandra i Portugal 
En vandringsresa till Portugal är en resa med kontraster. Här finns 
Madeiras subtropiska vilda och blommande ö med lantliga avkrokar 
och storslående natur. På fastlandet, i söder, finns Rota Vincentina 
vandringsleden som bjuder på en häftig kustvandring eller på en mer 
lugn landsbygdsvandring. I norra Portugal domineras 
vandringslederna av Camino Portugués, pilgrimsvägen till Santiago 
de Compostela. Från Porto väljer vandraren mellan den traditionella 
centrala leden med gamla traditioner och en levande landsbygd eller 
pilgrimsleden som följer den vilda Atlantkusten. För den 
vinintresserade är en vandring i Dourodalen mellan välskötta 
vingårdar och mjuka kullar ett minne för livet. Längst upp i nordöstra 
Portugal, på gränsen mot Spanien bjuder nationalparken Penda-
Gerés på vandring genom skog mellan små lokala byar. 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

 

 

Cinginodammen i italienska alperna är nästan lodrät. Men det är inga problem 
för alpstensbocken, den klättrar upp på dammväggen ca (50 m) för att slicka i 
sig mineraler från stenarna. Med sin otroliga vighet och balans klarar de att 
behålla fotfästet på ”väggen” utan att trilla ner 

 

  

 

http://www.vandra.se/


Camino Portugués da Central (1) 

Att vandra Camino Portugués da Central 
är lika mycket en själslig som kroppslig 
upplevelse. Leden startar i den medeltida 
staden Porto vid den portugisiska 
nordkusten och tar dig hela vägen till 
Santiago de Compostela. Den slingrar den 
sig genom en oförstörd landsbygd med 
berg, dalar och vinodlingar genom 

 

inlandet. Vid floden Minho lämnar du 
Portugal och vandrar in i Spanien och en 
annan tidszon!  Här i Tui ska du inte missa 
katedralen Santa María de Tui. Att vandra 
hela vägen tar ca 12 dagar, men du kan 
såklart välja att göra en kortare vandring 
längs antingen den södra eller den norra 
delen.

Camino Portugués da Central Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Porto – Santiago de Compostela 14 12 2,7 / 5 232 km 

Porto – Tui 7 6 2,5 / 5 111 km 

Tui – Santiago de Compostela 8 6 2,8 / 5 121 km 

Camino Portugués da Costa (2) 

Vill du uppleva såväl kustvandring som 
vandring genom en oförstörd 
landsbygd? Då ska du vandra Camino 
Portugués da Costa hela vägen från 
Porto till Santiago de Compostela. Leden 
startar i den medeltida staden Porto vid 
den portugisiska nordkusten. Härifrån 
slingrar den sig nära den vilda 
Atlantkusten till Santiago de 

 

Compostela i Spanien. Vill du vandra 
hela vägen behöver du ca 15 dagar på 
dig, men du kan så klart också välja att 
göra en kortare vandring. Vilken av 
vandringspaketen du än väljer kommer 
du inte att bli besviken på denna 
historiska vandringsled. Förutom den 
härliga vandringen kan du njuta av 
vackra havsvyer och pinfärsk fisk!

Camino Portugués da Costa Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Porto – Santiago de Compostela 15 13 3,3 / 5 272 km 

Porto – A Guarda 6 5 3,2 / 5 107 km 

A Guarda – Santiago de Compostela 10 8 2,4 / 5 163 km 
 

Dourodalen (3) 

En vandring i området runt Dourodalen i 
norra Portugal bjuder på en svårslagen 
kombination, nämligen vackra vyer och 
goda viner. Dourodalen ligger i hjärtat av 
vinområdet Douro, vars landskap är så 
storslaget att det är världsarvsklassat. 
Vandringen går genom ett lapptäcke av 
vingårdar, olivlundar och små byar. 
Arbetet med att sköta vinstockarna och 
terrasserna pågår ständigt, vilket ger en 
god inblick i vinproduktionen. Du 

 

kommer ha möjlighet att besöka lokala 
vingårdar under din vandring i 
Dourodalen och den angränsande 
Pinhãodalen, där du också kan smaka de 
goda vinerna. Du bor på noggrant 
utvalda boende som bjuder dig på ett 
varmt välkomnande och härlig 
avkoppling efter sköna vandringsdagar. 
Vandringsresan avslutas i den fina 
staden Porto, även den finns med på 
UNESCOs världsarvslista.

Dourodalen Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Pinhão – Pinhão och Porto 7 6 2,8 / 5 69-76 km 

Pinhão – Pinhão och Porto 5 4 2,8 / 5 40-46 km 
 



Madeira (4) 

För den som söker en varierande och 
fascinerande vandring är en 
vandringsresa till Madeira det perfekta 
alternativet. Landskapet är varierande 
med grönskande dalar, höga 
bergstoppar och terrasserade odlingar. 
Speciellt för Madeira är även levadorna, 
ett nätverk av bevattningskanaler som 
för det mesta har en liten stig vid sidan. 
Här finns även en stor artrikedom både 
vad gäller växter och fåglar. Vill du göra 

 

en vandringsresa till Madeira erbjuder vi 
flera paket att välja mellan. 
Vandringspaketet innehåller klassiska 
levadavandringar, vandring längs 
kuststigar med storslagen utsikt över 
Atlanten, inlandsvandring via Madeiras 
högsta berg samt vandring genom den 
grönskande regnskogen. Kombinera 
gärna vandringen med någon dag i 
Funchal och dess härliga stämning och 
brusande folkliv.

Madeira Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Santo da Serra – Funchal 7 5 3,2 / 5 71-75 km 

Machico – Funchal 7 3 3,7 / 5 38-42 km 

Machico – Funchal 4 3 3,7 / 5 38-42 km 

Runt Madeira 7 5-6 3,8 / 5 85-93 km 
 

Rota Vicentina (5) 

I sydvästra Portugal hittar du 
vandringsleden Rota Vincentina som går 
längs Alentejo- och Algarvekusten. Rota 
Vicentina består av två delar, the 
Fishermen’s Trail som följer kusten samt 
the Historical Way som främst går inåt 
landet. Den här delen av Portugal är 
fortfarande ganska orörd och således en 
stor naturupplevelse. Med över 300 
soldagar per år, blir en vandringsresa 
längs Rota Vicentina ett självklart val för 

 

den som vill njuta av natur och hav 
under sin vandring. Vandringen går på 
stigar på klippor högt över havet, genom 
gamla fiskebyar, över öde vita stränder 
och genom korkeksskogar. På små 
skaldjursrestauranger kan du fylla på 
med energi för eftermiddagens eller 
nästa dags vandring. En 
vandringsupplevelse du aldrig kommer 
att glömma.

Rota Vicentina Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Porto Covo – Cabo de San Vicente 11 9-10 3,4 / 5 165-203 km 

Porto Covo – Odeceixe 6 4-5 3,4 / 5 75-88 km 

Odeceixe – Cabo de San Vicente 6 5 3,2 / 5 90-115 km 
 



 
Vandra i Schweiz 
Den som väljer att göra en vandringsresa till Schweiz har 
kommer inte att bli besviken. Ett besök i Schweiz är en ren 
och sann njutning för öga, själ och gom! Schweiz centrala 
läge i Europa skapar en härlig blandning av språk och 
kulturer inom landet. Här pratas lika gärna italienska, tyska 
eller franska som rätoromanska. Den italienska charmen 
blandas med den tyska ordningen. Lägg därtill god mat, 
goda viner, ett härligt klimat att vandra i och väl 
underhållna och markerade leder! Naturen är för det mesta 
alldeles utanför dörren, så en vandringsresa till Schweiz 
har alla förutsättningar att bli riktigt lyckad. Väljer du 
dessutom att ta tåget till vandringen så kan du njuta av 
det vackra landskapet redan innan du har börjat din 
vandring. 

Schweiz karaktäriseras av tre stora landskapsområden. 
Alperna, som går i en båge tvärs över landet och tar upp 
mycket av landytan. Jurabergen sträcker sig från Genève 
till områdena runt Basel och Zürich. Mitt emellan ligger ett 
böljande område som går från Constancesjön till 
Genèvesjön. Alla tre områdena bjuder på många 
naturpärlor. Våra vandringsresor till Schweiz går till 
Graubünden i öster och Ticino i söder. Båda områdena 
gränsar till Italien vilket märks på både kultur och språk.  

En vandringsresa till Schweiz kan bli en utmaning, då 
terrängen är kuperad. Men så blir man också rikligt 
belönad med oerhört vackra vyer när toppen är nådd. Då 
smakar också maten extra bra. Besök gärna någon av de 
lokala tavernorna kallade Grottos som finns längs vägen. 
Här bjuds du lokal och genuin mat. Till det kanske ett glas 
vit Merlot, en specialitet från kantonen Ticino skulle 
smaka? 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Schweiz är internationellt känt för sin högkvalitativa choklad. Men vet 
du precis hur mycket choklad som görs där? Mellan de 18 schweiziska 
chokladföretagen tillverkades år 2012 så mycket som 172 376 ton 
choklad. Invånarna drar sitt strå till stacken genom att äta cirka 10 kg 
choklad per person årligen.  

(Som referens: det användes 200 000 ton stål vid byggandet av 
World Trade-komplexet. Snacka om mycket choklad!)

http://www.vandra.se/


Ticinos höjdpunkter (1) 

Att vandra i Ticino är en njutning för 
såväl själv som gom. Här är dalarna 
glest befolkade och vandringsvägarna 
bjuder på läckra panoramavyer. 
Städerna sjuder av liv och de många 
sjöarna glittrar i solen. Luganosjön är 
inget undantag! Kanske vill du krydda 
din vandringsresa med en båttur på sjön 
för att njuta av landskapet från en 

 

annan synvinkel. Ticino är Schweiz 
sydligaste kanton och också den 
solsäkraste. Hit kommer många 
schweizare, tyskar och andra turister för 
att möta våren tidigt. Längs vägen bjuds 
du många av de höjdpunkter Ticino kan 
erbjuda. Vandringen är ansträngande 
men belöningarna många!

Ticinos höjdpunkter Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Bellinzona - Mendrisio 6 5 3,8 / 5 61 km 

Via Albula & Bernina (2) 

Att vandra längs Via Albula & Bernina i 
hjärtat av de schweiziska alperna är en 
fantastisk upplevelse! Det är en 
utmaning som väntar, men också 
belöningar i form av slående vackra 
vyer. Att vandra längs Via Albula innebär 
också en vandring längs den Rätiska 
järnvägen. Både leden och järnvägen 
slingrar sig i det underbart vackra 
landskapet i kantonen Graubünden. Att 

 

vandra längs Via Albula ger dig stora 
möjligheter att anpassa vandringen 
efter önskemål och smak. 
Vandringspaketet innehåller vissa 
kortare resor med tåg, men känner du 
för att åka fler eller längre sträckor med 
tåg är det bara att hoppa på tåget vid 
närmaste station. Tågpass med fria 
resor längs vandringen ingår så klart i 
vandringspaketet!

Via Albula & Bernina Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Thusis - Tirano 7 6 4,2 / 5 105 km 



 
Vandra i Skottland 
När ljungen blommar på de Skotska hedarna blir det tydligt hur 
oerhört vacker världen är! Den lila ljungen, de gröna kullarna, ett 
knallblått vattendrag – de klara färgerna slår emot oss där vi står 
mitt i naturen. En vandringsdag i Skottland är variationsrik, både vad 
gäller årstider och natur – det kan vara en dag med strålande sol 
och lätt vandring eller en krävande vandring kryddad med regn och 
blåst. En vandringsresa till Skottland är således full av 
överraskningar! Förutom den fantastiska naturen finns här slott, 
gästgiverier och mysiga pubar. Förutsättningarna för en minnesvärd 
och lyckad vandring är således på plats, nämligen att kunna 
kombinera en härlig vandringstur med en god middag och något 
gott att dricka. 

För oss nordbor är Skottland så likt men ändå så gränslöst olikt 
Skandinavien. Det vi t.ex. har gemensamt är att vi tycker om 
naturen och att det finns en stark vandringstradition. I Skottland 
finns det därför många leder att välja mellan. Karaktären på de olika 
lederna skiljer sig åt. Vi har flera olika program längs nio olika leder 
vilka presenteras närmare nedan. Vill du ha råd när du ska välja 
vandringsresa till Skottland hjälper vi dig gärna! 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se  

 

Visste du att sporten curling tros ha uppfunnits i 
Skottland på 1500-talet?

http://www.vandra.se/


Arran Coastal Way (1) 

En vandringsresa till Arran Coastal Way 
bjuder på en vandring runt hela ön 
Arran. Leden invigdes mars 2003 och 
går genom ett växlande landskap som 
kan liknas med hela Skottland i miniatyr. 
Från Brodick börjar leden med en sväng 
upp på öns högsta berg Goat Fell och 
fortsätter utmed kusten till Lochranza 
en liten pittoresk by omgiven av hav och 
höga berg. Utmed den västra delen av 

 

ön är det glest mellan byar och gårdar. 
Landskapet växlar från de karga höga 
bergen till böljande kullar den långa 
vägen fram till Blackwaterfoot som är en 
gammal fiskeby. Leden fortsätter till den 
lilla byn Lagg utmed en stenig strand 
omgiven av hav och branta klippor. Den 
når åter östkusten och semesterorten 
Whiting Bay.

Arran Coastal Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Brodick - Brodick 7 6 2,0 / 5 90-122 km 

Brodick - Brodick 6 5 2,4 / 5 90-122 km 

Fife Coastal Path (2) 

Fife Coastal Path är en kustvandring 
längs Skottlands sydöstra kust som tar 
dig genom vilda och spektakulära 
landskap. Förbi pittoreska fiskebyar och 
längs långa sandstränder. Vandringen 
startar i North Queensferry, endast 20 
minuters tågfärd från Edinburgh. Leden 
tar dig uppför kusten och du får chans 
att uppleva sanddyner med vilda 

 

blommor och fjärilar. På väg mot Elie 
kan den som önskar en extra utmaning 
göra en avstickare och vandra Elie Chain 
walk. Så småningom närmar dig St 
Andrews, “golfens hemstad”. 
Vandringsresan längs Fife Coastal Path 
avslutas i Newport-on-Tay. Vill du inte 
vandra hela leden väljer du sträckan 
Kirkaldy – Crail.

Fife Coastal Path Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

North Queensferry – Newport-on-Tay 7 6 2,8 / 5 130 km 

North Queensferry – Newport-on-Tay 6 5 3,4 / 5 130 km 

Kirkcaldy - Crail 4 3 2,0 / 5 48 km 

Great Glen Way (3) 

Great Glen Way är en underbar vandring 
genom dalgångar, vackra skogar och 
längs kanaler som stillsamt flyter fram. 
Med sina 116 km tar den vandrare från 
Fort William i sydväst utmed kanalen till 
de stora sjöarna Loch Lochy och Loch 
Ness till Inverness i nordost. Kanalerna 
är en del av Caledonian Canals 
vattensystem och du kommer att få se 

 

 
många imponerande slussar under din 
vandring. Great Glen Way invigdes 2002 
och följer den välkända dalen Great 
Glen. I skogarna i området finns goda 
möjligheter att se både fåglar och vilt. 
Du kommer att ha fin vy över Loch Ness 
så glöm inte att hålla utkik efter 
sjöodjuret Nessy.

Great Glen Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Fort William - Inverness 8 7 2,8 / 5 132-138 km 

Fort William - Inverness 7 6 3,2 / 5 132-138 km 



Rob Roy Way (4) 

Vem var mannen som fick en 
vandringsled uppkallad efter sig? Rob 
Roy MacGregor var en av Skottlands 
mest ökända fredlösa män under 
1600- och 1700-talet. Rob Roy Way, 
följer de vägar som han använde på 
sina ”rövarstråt”. Många anser att 
detta är den vackraste vägen genom 
Skotska höglandet. Den natursköna 
vandringen tar dig förbi herrgårdar, 

 

gods, underbara trädgårdar och 
historiska lämningar. Leden går längs 
stränder, över hedar och genom 
skogar. Passa på att njuta av det 
vackra här i livet! En fördel med att 
vandra Skottland är de många mysiga 
pubarna där du efter en härlig 
vandringsdag kan njuta av en god öl 
eller kopp ”riktigt te”.

Rob Roy Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Drymen – Pitlochry 8 7 2,7 / 5 132 km 

Drymen – Pitlochry 7 6 3,3 / 5 132 km 

Skye (5) 

Upptäck den förtjusande ön Skye! Här 
kan du möta vandrare från hela världen 
som alla vill njuta av det allt som ön 
Skye har att erbjuda. Ön, som är den 
största ön i ögruppen Inre Hebriderna, är 
ca 8 mil lång.  Här finns spektakulära 
landskap, inspirerande geologi och en 
turbulent historia. Det finns också ett 

 

rikt djurliv på ön. Här kan du också få se 
den mäktiga synen av en vit havsörn 
som glider fram i skyn. Utöver 
havsörnen är det mycket möjligt att få 
se utter, säl, val eller delfiner runt ön. 
Skye är således ett paradis för vandrare! 
Oavsett vandring kan du njuta av 
andlöst vackra vyer.

Skye Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Armadale – Portree 7 5 2,9 / 5 91 km 

Speyside Way (6) 

Din vandringsresa till Speyside Way 
startar i Buckie, en liten fiskeby med ca 
8 000 invånare. På din vandring 
kommer du i huvudsak att följa floden 
Spey genom hjärtat av Skottlands 
maltwhiskyregion. Vandringen är 
variationsrik med sträckor längs kusten 
och floden, genom skog och 

 

jordbrukslandskap. För dig som tycker 
om whisky finns det goda möjligheter 
besöka några whiskydestillerier under 
din vandring. En vandringsresa till 
Speyside way passar dock inte enbart 
den som gillar whisky, utan även dig 
som söker efter behaglig vandring i det 
vackra skotska landskapet.

Speyside Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Buckie – Aviemore  7 6 2,3 / 5 110 km 

Buckie – Aviemore  6 5 2,8 / 5 110 km 

St Cuthbert’s Way (7) 

En vandringsresa till St Cuthbert´s Way 
är en fascinerande vandring genom 
landskapet i Northumberland. Turen har 
historiska förtecken och går längs 
gränsen mellan England och Skottland. 
St Cuthbert var en anglosaxisk munk, 
biskop och eremit och har sedemera 
blivit norra Englands mest populära 
helgon. Han föddes år 634 och startade 

 

sin prästerliga verksamhet i den 
pittoreska staden Melrose. Under hela 
vandringen kan du njuta av en rik flora 
och fauna. Här hittar du blommande 
ljungmarker, ängsmark, ett böljande 
grönt landskap och undangömda dalar. 
Leden följer St Cuthbert’s liv från den 
pittoreska staden Melrose och går vidare 
till Lindisfarne och The Holy Island.

St Cutbert’s Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Melrose - Lindisfarne 7 6 2,6 / 5 105 km 

Melrose - Lindisfarne 6 5 3,1 / 5 105 km 



West Highland Line – vandring 
och tåg (8) 

Upplev något av det bästa Skottlands 
högland har att erbjuda! West Highland 
Line erbjuder perfekt kombination av 
härlig vandring och vackra tågresor 
längs berg, insjöar och dalar. Du vandrar 
längs såväl West Highland Way som East 
Highland Way. Båda är fina 
långsdistansleder som går i det 
spektakulära landskap som skotska 

 

höglandet erbjuder. Däremellan reser du 
med tågen West Highland Line och 
Jacobite Steam Train, också känt som 
”Hogwarts Express”, från Harry Potter-
filmerna. I Fort William, som är ett sant 
paradis för den som tycker om 
utomhusaktiviteter, befinner du dig 
granne med Ben Nevis, Storbritanniens 
högsta berg. Kanske känner du för att 
göra en tur upp på toppen?

West Highland Line – vandring och tåg Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Glasgow – Mallaig 7 3 2,3 / 5 56 km 

West Highland Way (9) 

Vandra West Highland Way och upplev 
ett spektakulärt landskap! Den härliga 
miljön är säkert en av anledningarna till 
att leden är den populäraste 
långdistansleden i Skottland. West 
Highland Way invigdes 1980 och med 
sina 153 km tar den vandrare från 
låglandet strax utanför Glasgow till det 
karga och spektakulära höglandet vid 
Fort William. Skog och öppna vidder, 
smala stigar och vägar, flackt landskap 

 

blandat med upp- och nerförsbackar 
följer dig längs vägen. Under vandringen 
kan du njuta av vyn över den mystiska 
Loch Lomond och över den 
stämningsfulla Rannochmyren. Det 
dramatiska landskapet vid Glencoe 
innan leden går förbi The Great Divide, 
gränsen mellan det skotska låg- och 
höglandet. Leden når till slut Fort William 
och de sköna dalarna.

West Highland Way Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Milngavie – Fort William 10 9 2,6 / 5 159 km 

Milngavie – Fort William 9 8 2,9 / 5 159 km 

Milngavie – Fort William 8 7 3,3 / 5 159 km 

Milngavie – Inverarnan 5 4 2,3 / 5 67 km 

Inverarnan – Fort William 6 5 2,6 / 5 92 km 

Bridge of Orchy – Fort William 4 3 3,0 / 5 60 km 



 
Vandra i Slovenien 
Njut av en vandringsresa till Slovenien, det lilla landet med storslagen 
natur. Här finns nästan 1000 mil markerade vandringsleder. 
Slovenien har ett ovanligt brett utbud av livsmiljöer. I norra Slovenien 
finns Julian Alps, Karavank, Kamink Alperna och i söder Dinariska 
Alperna. I söder finns ett lite plattare område, slätten Pannonian. Lite 
längre sydväst finns ett område som domineras av Karst, rikt på flora 
och fauna. Slovenien är ett idealiskt land för en aktiv semester, så 
missa inte att åka på vandringsresa till Slovenien. 

En vandringsresa i Slovenien innebär ofta att du vandrar över höga 
berg med strävsamma uppförs- och nerförsbackar, men de är 
mödan väl värda. För väl där upp på något pass eller grönskande vall 
har du storslagen utsikt över berg, smaragdgröna vattendrag och 
gemytliga byar. En av de många fina utgångsplatserna för en 
vandringsresa i Slovenien är Kranjska Gora. Den lilla alpbyn som för 
oss svenskar blev känt redan på sjuttiotalet när Ingemar Stenmark 
tog sig ner för backarna till vårt jubel.  Från Kranjska Gora kan du 
göra många fina vandringar i omgivningar som är storslagna.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se

 

 

 

Visste du att det i Slovenien finns en vingård eller 
vintillverkare för varje 75 personer? Slovenerna älskar sitt 
vin. I Maribor kan man se den äldsta vinstocken i världen 
som fortfarande producerar druvor. Vinrankan beräknas 
vara cirka 400 år gammal.

http://www.vandra.se/


Alpe-Adria Trail (1) 

Vår vandringsresa längs Alpe-Adria Trail 
i Slovenien bjuder på ett storslaget 
landskap, grönskande ängar och 
gemytliga byar. Leden kommer in i 
Slovenien från Österrike och första 
större ort som leden passerar genom är 
Kranjska Gora. Från Kranjska Gora till 
gränsen mot Italien är leden cirka 95 km 
och den följer till större del floden Soča. 
Floden Soča med sitt smaragdgröna 

 

vatten har sin källa i bergen strax 
sydväst om Kranjska Gora. Härifrån 
slingrar sig fram, med leden som 
följeslagare, ända till Tolmin. Vid Tolmin 
lämnar leden floden och går upp över 
bergen och in i Italien. Alpe-Adria Trail 
invigdes år 2012 och följer mestadels 
andra äldre leder, men dock med en 
enhetlig markering.

Alpe-Adria Trail Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Kranjska Gora – Solarie – Cividale del Friuli 6 5 4,0 / 5 85-95 km 

Kranjska Gora – Solarie – Kranjska Gora 6 5 4,0 / 5 85-95 km 

Tåg & Vandring 
Kranjska Gora – Solarie – Kranjska Gora 

 
8 

 
5 

 
4,0 / 5 

 
85-95 km 



 
Vandra i Spanien 
Spanien med sina vackra miljöer, härliga klimat, goda 
mat och bra vandringsleder har länge varit ett 
favoritresmål för vandringsresenären. Här finns 
möjlighet till mer avskilda vandringar och vandringar 
där du möter nya bekantskaper längs leden. Den mest 
kända av alla leder är pilgrimsleden Camino Francés, 
som pilgrimer har vandrat sedan 800-talet. Leden är 
ca 80 mil lång och går hela vägen från franska gränsen 
till Santiago de Compostela i Spaniens nordvästra hörn. 
Santiago de Compostela är även slutmål för många 
andra leder – Camino Portugués, Camino del Norte, 
Camino Inglés, Camino Primitivo och Via de la Plata. 
Har du vandrat till slutmålet och inte är mätt på 
vandrandet kan du fortsätta mot ”världens ände”, längs 
Camino Finisterre. Här finns således ett smörgåsbord 
av pilgrimsleder för dig att välja från, oavsett om du ser 
dig som pilgrim eller inte. 

”Det goda livet” finns det möjlighet att ta del av längs 
alla leder. Vill du kombinera vandring med bad ska du 
vända näsan österut och söka dig till Costa Brava, 
Cabo de Gata eller Mallorca.  Här kan du kombinera 
vandring längs en dramatisk kustlinje med fina 
stränder. Den som njuter allra mest i alpmiljö ska välja 
att åka till nationalparken Picos de Europa i den 
Kantabriska bergskedjan strax söder om 
Biscayabukten. Vandring i Sierra Nevada eller Sierra de 
Grazalema bjuder också på frisk bergsluft. Kanske är du 
ute efter en lite vildare kustvandring? Då är Camiño dos 
Faros något för dig! Således finns det gott om 
alternativ att välja mellan om du vill göra en 
vandringsresa till Spanien. 

Priser och övrig information hittar du på 
www.vandra.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visste du att Spanien har fem officiella språk; spanska, katalanska, 
galiciska, aranesiska och baskiska?

http://www.vandra.se/


Andalusien (1) 

Andalusien – det klingar ljuvligt, eller 
hur? Vandra i Andalusien och ta 
chansen att uppleva både stadspuls och 
fridfulla små, charmiga bergsbyar eller 
fiskebyar. Byarna är fulla av vitmålade 
hus och välkomnande ortsbefolkning. I 
Sierra de Grazalema och Sierra Nevada 
får du andas den uppfriskande, rena och 
klara bergsluften. Du vandrar över berg, 

 

i dalar och genom skogar. Vill du istället 
ha en kustnära vandring ska du söka dig 
till Cabo de Gata, en vandring längs det 
glittrande Medelhavet såväl som genom 
det karga inlandet. Här är det för det 
mesta soligt och varmt, men havsbrisen 
svalkar skönt. Fina, undanskymda vikar 
med mjuka sandstränder, inbjuder till 
bad.

Andalusien Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Cabo de Gata, Agua Amarga – San José 7 6 2,8 / 5 97-99 km 

Sierra de Grazalema, Grazalema - Ronda 7 3-6 2,75 / 5 41-72 km 

Sierra Nevada, Granada, Capileira - Bérchules 7 3-6 3,5 / 5 43-81 km 

Camino del Norte (2) 

En vandringsresa längs Camino del 
Norte är en vandring i fredens tecken. 
På 1100-talet ville den berömde 
pilgrimen och författaren Aymeric 
Picauds undvika barbariet i Navarra på 
sin väg till Santiago de Compostela. Han 
valde därför att följa den fredliga kusten. 
Idag är Camino del Norte en av de 
alternativa vägarna till Santiago de 

 

Compostela. Av många ansedd som den 
vackraste av dem alla. Utsikten över 
Biscayabukten, de pittoreska byarna, 
vandring över ängar, genom dalar och i 
väldoftande eukalyptusskogar gör 
denna vandringsresa längs Camino del 
Norte mycket minnesvärd. Dessutom 
kommer du på flera ställen kunna ta ett 
dopp i havet.

Camino del Norte Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

San Sebastián – Santiago de Compostela 38 36 3,3 / 5 782 km 

San Sebastián – Bilbao 7 6 3,5 / 5 123 km 

Bilbao – Santander 7 6 3,0 / 5 127 km 

Santander – Gijón 10 9 3,2 / 5 191 km 

Gijón – Ribadeo 7 6 3,7 / 5 155 km 

Ribadeo – Santiago de Compostela 11 9 3,3 / 5 193 km 

Camiño dos Faros (3) 

Vandra längs Camiño dos Faros och få 
en otroligt variationsrik upplevelse 
utmed Costa da Morte, ”dödens kust”. 
Leder sträcker sig från Malpica i norr till 
Fisterra i söder, en vandring på totalt 
200 km. Leden, som skapades 2013, går 
förbi alla fyrtorn längs kusten och 
kopplar samman orterna Malpica i norr 

 

 
och Fisterra i söder. Vandringen leder 
dig till underbara små fiskebyar, den ena 
gemytligare än den andra. Närheten till 
Atlanten gör att du varje dag kommer 
att ha möjlighet att äta dagsfärska fiskar 
och skaldjur. Passa på att njuta av fisk 
och skaldjur när det är som allra bäst.

Camiño dos Faros Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Malpica - Fisterra 9 8 3,75 / 5 200 km 

Laxe - Fisterra 6 5 3,8 / 5 126 km 



Camino Finisterre (4) 

Vill du vandra till världens ände? Då 
ska du vandra Camino Finisterre. 
Leden börjar i Santiago de 
Compostela och fortsätter ut mot 
havet till Fisterra, som på galiciska 
betyder just ”världens ände”. Cap 
Fisterra ligger ca 85 kilometer från 
Santiago de Compostela och vägen 
dit går genom ett böljande 
odlingslandskap. Att vandra Camino 

 

Finisterre ger inte bara ögat och 
själen njutning utan även gomen. 
Halvväg genom vandringen kommer 
du fram till Cee som där du bör passa 
på att smaka den färska fisken på 
någon av restaurangerna. Väl framme 
i Fisterra möts du av en dramatisk 
kustremsa och vyerna över havet och 
landskapet är hänförande.

Camino Finisterre Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Santiago de Compostela – Muxia 7 6 2,7 / 5 113 km 

Santiago de Compostela - Fisterra 5 4 3,0 / 5 83 km 

Camino Francés (5) 

Din vandringsresa längs Camino 
Francés går i historiens fotspår. Målet 
för vandringen är Santiago de 
Compostela i Galicien, i Spaniens 
nordvästra hörn. Camino Francés är den 
mest populära vandringsleden till 
Santiago de Compostela. Leden startar i 
Saint-Jean-Pied-de-Port vid franska 
gränsen och går därifrån västerut hela 
vägen till målet. En vandringsresa längs 

 

Camino Francés kommer att ge dig 
många minnesvärda upplevelser från 
möten med människor. Ledens 
popularitet gör att du får räkna med att 
du kommer att träffa och prata med 
såväl andra vandrare längs leden som 
lokalbefolkningen. För många är den 
gemensamma vandringen in till 
Santiago de Compostela ett av de bästa 
minnena från vandringen.

Camino Francés Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

St Jean Pied de Port – Santiago de Compostela 37 35 3,2 / 5 793 km 

Camino Francés, vandring och tåg 16 13 3,4 / 5 288 km 

St Jean Pied de Port - Logroño 8 7 3,6 / 5 162 km 

St Jean Pied de Port – Pamplona 4 3 3,7 / 5 69 km 

Pamplona – Logroño 5 4 3,3 / 5 93 km 

Logroño – Burgos 6 5 3,4 / 5 125 km 

Burgos – León 10 9 2,6 / 5 181 km 

León – O Cebreiro 7 6 3,8 / 5 161 km 

O Cebreiro – Santiago de Compostela 11 8    3,0 / 5 158-164 km 

O Cebreiro – Santiago de Compostela 10 7    3,6 / 5 158-164 km 

Sarría – Santiago de Compostela 8 6 3,0 / 5 118 km 

Sarría – Santiago de Compostela 7 5 3,8 / 5 118 km 

Camino Inglés (6) 

En vandringsresa längs Camino Inglés 
bjuder på ett äkta galiciskt landskap. Här 
får du uppleva delar av den dramatiska 
kustlinjen som Galicien är känt för, i 
kombination med flodmynningar, 
väldoftande eukalyptusskogar, böljande 
kullar och charmiga små byar med 
stenhus. Leden, som börjar i Ferrol eller 
A Coruña, har en lång och varierad 
historia. På medeltiden var Camino 

 

Inglés populär bland pilgrimer som 
ankom till Spanien via havet. Leden har 
tidigare varit ganska okänd, men fler 
och fler väljer att göra just denna 
pilgrimsvandring. År 2000 registrerades 
endast 98 pilgrimer som vandrat 
Camino Inglés till Santiago de 
Compostela. Men år 2017 hade antalet 
stigit till 11 321 pilgrimer!

Camino Inglés Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Ferrol – Santiago de Compostela 8 6 3,1 / 5 119 km 

A Coruña – Santiago de Compostela 6 4 2,9 / 5 76 km 



Camino Primitivo (7) 

En vandring längs Camino Primitivo är 
en upplevelse av enkelhet och skönhet. 
Leden går genom ett område som är 
märkligt orört och otroligt vackert. 
Leden har en lång historia, redan på 
800-talet följde Kung Alfonso den II 
leden mot Santiago. Namnet Camino 
Primitivo visar också på ett tidigt 
ursprung, Primitivo betyder 
”ursprunglig”, d.v.s. detta var den första 

 

vägen till Santiago. Den vackra 
omgivningen är fridfull och antalet 
vandrare är betydligt färre. Det kanske 
också är därför som lokalbefolkningen 
gärna hjälper till om du behöver det. Om 
du vandrar hela leden kommer du att 
starta med mer ansträngande vandring 
som blir lättare under den andra hälften 
när du närmar dig slutmålet Santiago de 
Compostela.

Camino Primitivo Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Oviedo – Santiago de Compostela 16 14 3,6 / 5 330 km 

Oviedo - Lugo 10 9 4,0 / 5 228 km 

Lugo – Santiago de Compostela 7 5 3,0 / 5 102 km 

Costa Brava (7) 

Din vandringsresa till Costa Brava, ”den 
vilda kusten”, bjuder på variationsrik 
vandring både längs kusten och lite 
längre inåt land. Den södra delen bjuder 
på öppna landskap, flackare vandring 
och fantastiska stränder. I 
Nationalparken Els Aiguamolls de 
’Empordá kan du många fågelarterna 
som bor och häckar i parken. Lite längre 
norrut tar ett bergigare landskap vid och 

 

vyerna vidgas. Här går naturstigarna 
längs kusten och leder dig upp på 
toppar och ner i undanskymda vikar 
med kristallklart vatten. Växtligheten 
växlar mellan jättegräs, låga buskage, 
kaktusar, vindpinade barrträd och 
terrasserade olivodlingar. Ett härligt 
klimat, den goda maten och möjligheten 
till salta bad lägger grunden för en 
underbar vandringsresa till Costa Brava.

Costa Brava Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Figueres - Llanca 7 6 2,8 / 5 92 km 

Roses – Llanca  5 4 3,0 / 5 48-54 km 

Kanarieöarna (7) 

Det är många som varje år reser till 
Kanarieöarna och bor i någon av de 
stora turistorterna. Detta gäller särskilt 
resor till Gran Canaria eller Teneriffa. 
Tråkigt nog missar man då mycket av 
det fina som Kanarieöarna har att 
erbjuda. Vill du upptäcka de vackra och 
genuina delarna av öarna? Åk på en 
vandringsresa till någon av 
Kanarieöarna. Du får då möjligheten att 
uppleva den vackra och omväxlande 

 

naturen i såväl bergen som närmare 
kusten. Dessutom tar din vandring på 
Kanarieöarna dig till undanskymda byar 
och boenden där du kan njuta av 
stillhet, frisk luft och god mat. 
Vandringarna är bitvis ganska 
utmanande vad gäller höjdskillnader och 
branter. Känner du oro för höjder, hör av 
dig till oss så guidar vi dig till rätt 
vandringar.

Kanarieöarna Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

El Hierro 7 6 4,0 / 5 93 km 

Gran Canaria 7 6 3,5 / 5 69-90 km 

La Gomera 7 6 4,3 / 5 76-88 km 

Teneriffa 7 6 3,7 / 5 74 km 



Mallorca (7) 

Många tänker säkert enbart på sol- och 
badsemester när Mallorca kommer på 
tal. Men faktum är att Mallorca har 
mycket mer att erbjuda än så. Höga 
berg, gröna sluttningar och pittoreska 
bergsbyar som enbart kan nås på smala 
och vindlade småvägar är något av allt 
fantastiskt du kan uppleva till fots på 
Mallorca. Vandringen går i bergskedjan 
Sierra Tramontana som sträcker sig 

 

längs Mallorcas västra kust. Här kan du 
njuta av den fantastiska utsikten och en 
rik flora och fauna. I byarna är husen 
välbevarade och välskötta och i 
trädgårdarna växer vinrankor, palmer 
och cypresser. Här finns många 
restauranger av toppklass vilket passar 
bra efter en dags vandring i bergen. Ta 
chansen att upptäcka Mallorca på ett 
helt nytt sätt!

Mallorca Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Valldemossa - Pollença 6 5 4,0 / 5 79 km 

Picos de Europa (7) 

Picos de Europa är en del av den 
Kantabriska bergskedjan belägen i norra 
Spanien, strax söder om kusten och 
Biscaya. Sedan 1995 är området 
nationalpark. Karaktäristiskt för området 
är de djupa gröna dalarna, skarpa 
bergskammar med snöklädda toppar 
och floder som slingrar sig ner mot 
havet i norr. En idyllisk plats med 
naturlig skönhet och fridfulla bergsbyar. 
Köket och kulturen i Asturien skiljer sig 

 

från andra delar i Spanien och har 
påverkats av kelterna. Bli inte förvånad 
om du hör folkmusik där säckpipa spelas 
av människor klädda i kilt! Närheten till 
Biscayabukten för att fisk och skaldjur 
är en viktig del av mattraditionen, men 
även mustiga grytor och en speciell 
sorts cider. Din vandringsresa till Picos 
de Europa är helt enkelt som att 
upptäcka en ekologisk skatt!

Picos de Europa Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Cangas de Onís - Sotres de Cabrales 7 5-6 3,3 / 5 80-94 km 

Via de la Plata (7) 

Att vandra Via de la Plata är en genuin 
upplevelse av stillhet och ro på den 
spanska landsbygden. Långa delar av 
leden går långt från allfarvägarna vilket 
är en stor fördel om du söker just lugnet 
under din vandring. Färre personer 
väljer att vandra Via de la Plata jämfört 
med många av de andra kända 
pilgrimslederna. Detta gör att lokalborna 

 

är mycket intresserade av de som 
kommer. Här får du lätt hjälp om du 
skulle behöva. Via de la Plata går genom 
ett fascinerande och varierat landskap 
med storslagen natur och romerska 
lämningar. Vin- och fruktodlingar 
kommer att följa dig på vägen liksom 
solen, särskilt om du startar din vandring 
längst söderut.

Via de la Plata Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Sevilla - Mérida 11 10 3,1 / 5 221 km 

Mérida – Cáceres 5 4 2,5 / 5 76 km 

Cáceres – Salamanca 10 9 3,3 / 5 223 km 

Salamanca – A Gudiña 11 10 3,6 / 5 265 km 

A Gudiña - Ourense 6 5 3,2 / 5 113 km 

Ourense – Santiago de Compostela 7 5 2,8 / 5 94 km 



 
Vandra i Sverige 
En vandringsresa i Sverige är underbart, det finns så många 
möjligheter. Knallgula rapsfält, krispigt gröna bokskogar, mjuk 
väldoftande mossa, kala fjäll och en lång och omväxlande kustremsa 
är bara en bråkdel av vad Sverige har att erbjuda. Du kan vandra på 
åsar, i skogar, längs havet, i städer och på fjället. Sverige är 
fantastiskt och vi är duktiga på att ta hand om vår natur. Här är 
naturen ren och vattnet klart. 

Varje årstid har sin tjusning och vårt avlånga land kan erbjuda 
vandring i stort sett hela året. Med fördel kan man vandra tidigt på 
våren och sena hösten i södra Sverige. Färger och dofter är som 
mest påtagliga då och stillheten en lisa för själen. Att vandra på 
vintern längs frostiga stränder och dimhöljda backar kan vara en 
magisk upplevelse. På kvällen kan du njuta av att ta ett dopp på byns 
spa, äta en god middag och läsa en god bok framför brasan på något 
anrikt hotell. Nog finns det få sätt som är bättre än frisk luft i vacker 
omgivning när det gäller att ladda batterierna, och kanske gäller det 
särskilt under de mörkare årstiderna. Vi erbjuder vandringar framför 
allt i Södra Sverige men även längs höga kusten.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

 

 

Visste du att den mest stulna boken från svenska bibliotek är Svea Rikes Lag?

 

 

. 

http://www.vandra.se/


Bjäre- och Kullahalvön (1) 

Upplev Bjärehalvön och Kullahalvön till 
fots och du får uppleva mycket vackert. 
Vandringen på Bjärehalvön bjuder på en 
storslagen utsikt i ett öppet kuperat 
landskap med levande lantbruk och små 
byar. Kullaleden bjuder på sandstränder, 
klappersten, ängar, vackra skogar, 
naturreservat, mysiga små fiskebyar 
och fantastiska vyer ut över Öresund 
och Danmark. Vandringen startar i 

 

Båstad, där havet är starkt närvarande 
med vågor som slår mot strand & sten 
och doften av hav i luften. Du avslutar 
vandringen i Helsingborg, sundets pärla. 
Har du tid över rekommenderas några 
extranätter i Helsingborg. Då hinner du 
uppleva både vad Helsingborg, och 
kanske även vad Helsingör (på andra 
sidan sundet), har att erbjuda.

Bjäre- och Kullahalvön Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Båstad - Helsingborg 8 7 2,3 / 5 109-115 km 

Båstad - Helsingborg 7 6 2,8 / 5 110-116 km 

Bjärehalvön (2) 

Båstad, med dess vackra småbåtshamn 
och sköna natur, är utgångspunkten för 
din vandring på Bjärehalvön. Här är 
havet starkt närvarande med vågor som 
slår mot strand & sten och doften av 
hav i luften. Efter anrika Norrvikens 
trädgårdar lämnar du sedan kusten, för 
att här ta dig uppför Hallandsåsen med 
sina lövskogar, rishedar, ängs- och 
hagmarker. Vid Hovs Hallar når du åter 

 

kusten där urbergshorsten möter 
Hallandsåsen och havet på ett 
dramatiskt sätt. Efter Hovs Hallar 
vandrar du över strandnära ängar, 
klapperstensfält och betesmarker med 
betande hästar och får. En vandring på 
Bjärehalvön bjuder på en storslagen 
utsikt i ett öppet kuperat landskap med 
levande lantbruk och små byar.

Bjärehalvön Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Båstad – Ängelholm 5 4 2,5 / 5 66 km 

Båstad – Ängelholm 4 3 2,3 / 5 57 km 

Båstad - Torekov 3 2 1,5 / 5 26 km 

Hallandsleden (3)  

Hallandsleden är en totalt 380 km lång 
led som går genom det Halländska 
inlandet. Det mångskiftande och 
underbara landskapet Halland bjuder 
den som vandrar på allt från ljuva 
bokskogar till trolska granskogar. Leden 
passerar ett större antal kulturhistoriska 
lämningar, allt från järnåldern fram till 
våra dagar. En annan självklar del av 
ledens karaktär är de fridfulla små 
byarna med omgärdande betesmarker 

 

och strävsamt uppbyggda 
stengärdsgårdar. Betande får och kor 
betar håller betesmarkerna fina och liv i 
landsbygden. Längs leden ligger ett otal 
klara små sjöar som ger den som 
vandrar många fina möjligheter till rast 
och vila. I skogarna kring sjöar och led 
kan du se och höra ett otal olika 
fågelarter. Likaledes finns många 
möjligheter att se både rådjur, älg, hjort 
och hare.

Hallandsleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Varberg – Simlångsdalen 9 8 2,6 / 5 161 km 

Varberg – Simlångsdalen 8 7 3,0 / 5 158 km 

Varberg – Ästad 3 2 2,5 / 5 36 km 

Varberg - Ullared 3 2 2,5 / 5 36 km 

Ullared - Ästad 3 2 2,0 / 5 30 km 

Halmstad – Ulvered 7 6 2,3 / 5 95 km 

Halmstad – Ulvered 6 5 2,8 / 5 91 km 

Torup – Rydöbruk - Ulvered 5 4 2,3 / 5 67 km 

Torup – Rydöbruk - Ulvered 4 3 3,0 / 5 64 km 

Varberg - Kungsbacka 7 6 3,3/5 113 km 



Höga Kusten (4) 

Höga Kusten är unikt! Inte på någon 
annan plats i världen har landhöjningen 
efter en period med inlandsis varit så 
stor som här. Den dramatiska 
landhöjningen har gjort området så 
unikt att det sedan år 2000 finns med 
på UNESCO:s världsarvslista. Rakt 
genom denna storslagna och fagra 
natur går Höga Kustenleden, från

 

Hornöberget i söder till Örnsköldsvik i 
norr. I området kring Nordingråbygden 
finns även den 100 km långa 
Världsarvsleden. En vandringsresa till 
Höga Kusten bjuder på allt från susande 
skogar till vidunderliga utsiktsberg och 
från hissnande klippkuster till sällsamma 
badvikar. Ingen annanstans i Sverige 
kan du vandra så högt och så nära 
kusten som här.

Höga Kusten Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Lappudden - Björnås 4 3 2,7 / 5 48 km 
 

Kullaleden (5) 

Kullaleden, en vandringsled som 
bjuder på lite av allt. Sandstränder, 
klappersten, ängar, vackra skogar, 
naturreservat, mysiga små fiskebyar 
och fantastiska vyer ut över Öresund 
och Danmark. Denna vandring tar dig 
längs Kullaleden som börjar i 
Utvälinge. Under vandringens får du 
uppleva mycket vackert. Längs leden 
finns flera sevärdheter, bland annat 
Nimis, Lars Vilks konstverk nere vid 
havet på Kullaberg, som påbörjades 

 

1980. Efter din andra vandringsdag 
kommer du fram till Kullens fyr, 
Sveriges ljusstarkaste och högst 
belägna fyr. Du avslutar perfekt i 
Helsingborg, sundets pärla. Har du tid 
över rekommenderas några 
extranätter så att du kan uppleva 
både vad Helsingborg, och kanske 
även vad Helsingör (på andra sidan 
sundet), har att erbjuda. Du kanske vill 
avsluta din vandring med en äkta tura 
över sundet?

Kullaleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Ängelholm - Helsingborg 5 4 2,7 / 5 71 km 

Ängelholm – Mölle 3 2 3,0 / 5 38 km 
 

Söderåsen (6) 

Leden på Söderåsen är en del av 
Skåneleden Ås till ås. Du utgår ifrån 
Klippan varifrån du blir transporterad 
till Krika skog där du startar din 
vandring längs Skåneleden. Du 
vandrar genom bokskog och 
blandskog, på mjuka stigar och längs 
rasbranter och dalgångar. Du får 
uppleva vattenfall, grottor och 
brusande bäckar. Under din vandring 

 

passerar du välkända platser för 
sägner och mystik. Ifrån 
utsiktspunkterna i Söderåsens 
nationalpark ser du ut över lummiga 
bokskogar, djupa raviner och 
glittrande vattendrag. Nationalparken 
är Europas största skyddade 
ädellövsområde och rymmer mängder 
av djur och växter.

Söderåsen Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Klippan – Röstånga 3 2 2,0 / 5 26 km 



Sörmlandsleden (7) 

Vandra längs Sörmlandsleden och 
upptäck den sörmländska kulturbygden. 
Området är fyllt av historia, djupa 
skogar, vresiga bergknallar och 
glittrande sjöar. Sörmlandsleden är den 
äldsta natur- och kulturvandringsleden 
vi har i Sverige. Med sina 100 mil 
erbjuder den vandring som passar såväl 
nybörjaren som den inbitna vandraren. 
Våra paket tar dig genom den östra 
delen av Sörmland. Du börjar i 

 

Nynäshamn eller Handen, för att avsluta 
i Stockholm – vår fantastiska 
huvudstad. Vandringen går genom 
öppna landskap, lummiga lövskogar, 
längs träspångar och förbi glittrande 
sjöar. Du vandrar genom bland annat 
Tyresta Nationalpark och 
Nackareservatet. Leden är välmarkerad 
och det finns många fina rastplatser 
längs vägen.

Sörmlandsleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Nynäshamn - Stockholm 6 5 2,5 / 5 95 km 

Handen - Stockholm 3 2 2,5 / 5 44 km 

Öland - Mörbylångaleden (8) 

Stenmurar, blomsterängar, fågelliv, 
dofter, betesmarker, porlande små 
bäckar och stillhet är bara en bråkdel av 
vad Stora alvaret bjuder på. Mångfalden 
på alvaret är stor och imponerande. Här 
finns fler än 35 sorters orkidéer, 70% av 
Sveriges alla insekter samt en helt unik 
fjärilsfauna. Kalkberggrunden, det milda 
klimatet och öns geografiska läge har 
resulterat i unika förutsättningar för livet 
på ön. Det i kombination med 
ölänningarnas mångtusenåriga positiva 

 

påverkan på bygden har gjort att Stora 
alvaret klassats som ett världsarv av 
Unesco. Mörbylångaleden, en av 
Sveriges tolv signaturleder, tar dig med 
på ett äventyr på södra Öland med start 
i Färjestaden. Vandringen går söderut 
längs hav, över betesmark och ängar, 
genom skog och förbi mysiga små byar. 
Där Öland tar slut i syd slutar också 
Mörbylångaleden och för den som orkar 
gå upp i fyren Långe Jan väntar 
vidunderlig utsikt.

Öland - Mörbylångaleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Färjestaden – Ottenby 6 5 2,2 / 5 88-101 km 

Färjestaden – Ottenby 5 4 2,0 / 5 67-88 km 

Mörbylånga – Ottenby  4 3 2,0 / 5 49-62 km 

Österlenleden (9) 

Upptäck vackra Österlen under en 
vandring längs Österlenleden! Med 
utgångspunkt från Ystad vandrar du 
längs kusten upp till Kivik där leden 
sedan går inåt land till Alunbruket. 
Under en vandring längs Österlenleden 
vandrar du genom ett böljande 
kulturlandskap och frodiga bokskogar, 
längs porlande vattendrag och utmed 
det blånande havet. Du vandrar mellan 
pittoreska fiskelägen och det finns goda 

 

möjligheter till bad vid någon av de 
milslånga vita stränderna. Ålabodar, 
Stenshuvuds nationalpark, 
äppelodlingar och många konstnärs- 
och smyckesateljéer gör att vandringen 
blir en mycket variationsrik upplevelse. 
Att få möjlighet att njuta av gullvivorna 
som blommar vid Brösarps backar eller 
få se vitsippsfälten vid Stenshuvud är 
något vi önskar alla. Varför åka så långt 
bort när Sverige är så vackert?.

Österlenleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Ystad – Alunbruket 7 6 2,7 / 5 103 km 

Ystad – Brösarp  6 5 2,6 / 5 89 km 

Ystad – Kivik 5 4 2,75 / 5 77 km 

Ystad – Simrishamn  4 3 2,7 / 5 55 km 

Skillinge – Alunbruket  5 4 2,5 / 5 60 km 

Simrishamn – Alunbruket  4 3 2,7 / 5 48 km 

Simrishamn – Brösarp  3 2 2,5 / 5 34 km 
 



Prins Bertils stig och 
Steninge (10) 

Vill du komma bort från vardagen 
några dagar, kombinera stadsliv med 
kustnära vandring och bo på bra på 
hotell och pensionat med mycket 
atmosfär? Halmstad präglas av läget 
vid havet och Nissan, men Halmstad 
är mycket mer. Här finns mysiga 
gränder, museer, finfina restauranger, 
klippor, sandstränder, lövskogar med 
porlande bäckar och Prins Bertils stig,

 

en 18 kilometer lång kustnära 
vandring kantad av natur- och 
kulturhistoria. Steningekusten är som 
gjord för sköna omväxlande 
vandringar. Vandringsslingan i 
Steninge går upp genom fridfulla 
villaområden till reservatet Skipås 
med oförglömlig utsikt över det vilda 
havet. Vandringen avslutas med 
kustvandring via Steningebadet till 
boendet med mycket atmosfär.

Prins Bertils stig och Steninge Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Halmstad - Steninge 3 2 2,5 / 5 27 km 

Halmstad - Halmstad 2 1 3,0/5 18 km 
 

 

Hovdalaleden (11) 

Med lättillgängliga Hässleholm som 
utgångspunkt kan du vandra längs 
Hovdalaleden i en cirkel runt 
Finjasjön. Hovdalaleden är en del av 
Skåneleden Nord till Syd och bjuder 
på mycket varierad vandring. Den 
första halvan av vandringen går i mer 
kuperad terräng i skogarna öster och 
söder om Finjasjön, medan andra 
halvan bjuder på flack vandring 

 

närmare sjön. Här finns också 
möjlighet till bad. Därtill kommer 
fågelrika våtmarker, djupa och 
fridfulla lövskogar, hedmark med 
betande får, strandängar och fina 
rastställen med vacker utsikt. Det rika 
fågellivet både syns och hörs. Du lär 
uppleva såväl graciöst svävande 
rovfåglar som småfåglars drillande 
och svanar som ståtligt glider fram. 

Hovdalaleden Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Hässleholm - Hässleholm 4 2 2,5 / 5 27 km 
 



 
Vandra i Tyskland 
Tyskland har mycket att erbjuda när det kommer till aktiviteter i 
naturen och då inte minst vandring. En vandringsresa till Tyskland 
kommer att ge dig ett varierat och naturskönt landskap. Här finns allt 
från mäktiga berg och böljande gröna kullar till djupa skogar och 
glittrande sjöar. De historiska vingslagen är också många i Tyskland, 
liksom de kulturella inslagen. Dessutom finns den stolta och gedigna 
tyska bryggeritraditionen. Under en vandringsresa till Tyskland kan 
du vara säker på att kunna släcka törsten med ett glas skummande 
öl längs vägen. Föredrar du hellre vin finns det gott om tyska viner 
som du kan njuta av. Vandringarna i Tyskland når du lätt med tåg. En 
vandringsresa till Tyskland är därför verkligen njutbar från start till 
mål. 

Här råder ordning och reda! Boendena är bekväma och rejäla, 
personalen vänlig och hjälpsam. Oavsett om det gäller ett gasthaus 
där du bor för natten eller bergshytta där du stannar för lunch. 
Dessutom är prisnivån trevlig när det kommer till mat och dryck. Mat 
och dryck kostar lika mycket oavsett om det är i staden eller på ett 
lunchställe långt ute i naturen. 

Våra vandringsresor till Tyskland går i Bayern, i södra Tyskland. Ett 
par av vandringarna går i gränslandet mot Österrike och under dessa 
vandringar både bor och vandrar du i Österrike under en del av turen. 
Nedan presenteras de olika vandringarna lite närmare.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

 

Visste du att Boney M. bildades 1975 av den västtyske musikproducenten 
Frank Farian, som också kom att skriva många av gruppens låtar? Till en 
början fanns dock inte medlemmarna i verkligheten; Farian sjöng själv in både 
de manliga och de kvinnliga rösterna.

 

 

. 

http://www.vandra.se/


Bayerns alper och sjöar (1) 

Att vandra bland Bayerns alper och 
sjöar är som att kliva in i det vackraste 
vykortet. Majestätiska bergstoppar, 
glittrande sjöar, alpängar med betande 
boskap och klar alpluft följer dig på din 
väg. Vandringen Bayerns alper och sjöar 
passar dig som tycker om att bo två 

 

nätter på samma ställe och ha möjlighet 
att anpassa vandringen efter 
dagsformen. Såväl båtturer, kabinbanor 
och bussar finns att tillgå för att göra 
din vandringsresa variationsrik och 
behaglig.

Bayerns alper och sjöar Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Bad Tölz – Bayrishzell 7 3-6 3,3 / 5 45-72 km 

I Kung Ludwigs fotspår (2) 

Kung Ludwigs väg startar vid idylliska 
Starnbergsjön och går i ett kuperat 
alplandskap söderut till Allgäuregionen. 
Området ståtar förutom med det 
natursköna landskapet också med de 
sagolika slotten Neuschwanstein och 
Hohenschwangau där Kung Ludwig II 

 

bodde. Den behagliga vandringen i Kung 
Ludwigs fotspår tar dig genom ett 
böljande landskap förbi glittrande sjöar. I 
Bayern är de stolta över sin 
bryggeritradition och kända för sin 
gästfrihet. På den här vandringen kan 
du ta med din fyrfota vän.

I Kung Ludwigs fotspår Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Bernried am Starnberger See – Füssen 7 6 2,5 / 5 103-107 km 

Königsee till Chiemsee (3) 

Under turen från Königsee till Chiemsee 
vandrar du i Chiemgaueralperna. Dessa 
är idealiska för vandring pga av de 
mjuka kuperade formerna och läget vid 
gränsen till Tyrolen, Salzburg och 
Bayern. Här går du på gränsen mellan 
Tyskland och Österrike vilket gör att du 
bor såväl i Tyskland som i Österrike. 

 

 
Vidsträckta alpängar, vackra vyer över 
såväl bayerska låglandet som Alpernas 
höga toppar, bra stigar längs 
bergssluttningar och genom skogar 
lägger en bra grund för en lyckad 
semester. Tycker din hund också om att 
vara ute i naturen? Så bra, för på den 
här vandringen kan du ta med din hund.

Königsee till Chiemsee Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Königsee till Chiemsee 7 5 3,2 / 5 79-82 km 

Königsee till Chiemsee PLUS 7 5 3,2 / 5 79 km 
 



Runt Zugspitze (4) 

En vandring runt Zugspitze tar dig 
från Garmisch-Partenkirchen i 
Tyskland till Leutasch i Österrike och 
vidare runt berget. Zugspitze, 
Tysklands högsta berg som är 2962 
meter högt, är en del av 
Wettersteinmassivet i bayerska 
Alperna i norr och alperna i Tyrolen i 
söder. Innan du ger dig av vandringen 

 

runt Zugspitze är ett besök på den 
Olympiska skidstadion i Garmisch-
Partenkirchen att rekommendera. Här 
kan man imponeras av idrottsmännen 
som vågar sig ner för hoppbackarna! 
Tycker din hund också om att vara 
ute i naturen? Så bra, för på den här 
vandringen kan du ta med din hund!

Runt Zugspitze Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Runt Zugspitze 6 5 2,4 / 5 67-75 km 

Runt Zugspitze PLUS 6 5 2,4 / 5 67-75 km 

Tåg & Vandring 
Runt Zugspitze 

 
6 

 
5 

 
2,4 / 5 

 
67-75 km 

Tåg & Vandring 
Runt Zugspitze PLUS 

 
6 

 
5 

 
2,4 / 5 

 
67-75 km 



Vandra i Wales 
Wales är verkligen som en oslipad diamant. På en vandringsresa till 
Wales möts de av ett spektakulärt landskap som hela tiden förändras 
och kittlar dina sinnen. Här finns tre nationalleder, tre nationalparker 
och fler områden som betecknas med AONBs (Area of Outstanding 
Beauty) än i någon annan del av Storbritannien. Det är otroligt 
vackert i all sin enkelhet. Här kan du hitta allt från lunnefåglar till 
slott, bra pubar och långa sandstränder. Här finns helt enkel något 
för alla! När du vandrar i Wales får du bland annat uppleva 
blomsterfyllda ängar, stor natur- och kulturhistoria, ett artrikt fågelliv 
och fantastiska kustlinjer. I de små byarna blir du väl bemött av 
lokalbefolkningen som mer än gärna berättar om sin historia. En 
vandring i Wales lämnar ingen oberörd. 

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

Visste du att natten till den 25 oktober 1859 sänktes 114 
skepp utanför Wales kust när en orkan blåste in från 
Atlanten? 

 

Pembrokeshire Coast Path (1) 

Wales är verkligen som en oslipad 
diamant. På en vandringsresa till Wales 
möts de av ett spektakulärt landskap 
som hela tiden förändras och kittlar dina 
sinnen. Här finns tre nationalleder, tre 
nationalparker och fler områden som 
betecknas med AONBs (Area of 
Outstanding Beauty) än i någon annan 
del av Storbritannien. Det är otroligt 
vackert i all sin enkelhet. Här kan du 
hitta allt från lunnefåglar till slott, bra 

 

pubar och långa sandstränder. Här finns 
helt enkel något för alla! När du vandrar i 
Wales får du bland annat uppleva 
blomsterfyllda ängar, stor natur- och 
kulturhistoria, ett artrikt fågelliv och 
fantastiska kustlinjer. I de små byarna 
blir du väl bemött av lokalbefolkningen 
som mer än gärna berättar om sin 
historia. En vandring i Wales lämnar 
ingen oberörd.

Pembrokeshire Coast Path Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Amroth – St Dogmaels 14 13 3,7 / 5 296 km 

Amroth – Pembroke 7 6 2,0 / 5 94 km 

Pembroke – St David’s 7 6 2,7 / 5 95-101 km 

St David’s – St Dogmaels 6 5 4,0 / 5 109 km 

Bästa av Pembrokeshire Coast Path 7 6 2,4 / 5 68-84 km 

http://www.vandra.se/


 
Vandra i Österrike 
Vill du vandra i ett land där vandring är en del av folksjälen? Då ska 
du åka på vandringsresa till Österrike. Här finns fantastiska 
naturlandskap, väl fungerande vandringsleder, vattendrag med 
kristallklart vatten, mäktiga alptoppar och vänliga och välkomnande 
människor. En dryg fjärdedel av Österrikes landskap är skyddat och 
här finns 6 nationalparker, 50 naturparker och 7 biosfärområden. 
Dessa gör det möjligt att bevara den flora, de vilda djuren naturen 
och den traditionella kulturen. Detta märks särskilt i de små orterna 
eller i någon hytta där du serveras lokala specialiteter med råvaror 
som kommer från landskapet. En Brettljause är härligt att njuta av 
under ett stopp på vägen. 

I Österrike är avstånden mellan stad och land relativt kort, vilket gör 
det enkelt att kombinera storstad med vandring. Kanske vill du passa 
på att stanna några dagar i Wien eller Salzburg? Läs mer om våra 
vandringar i Österrike här nedan.  

Priser och övrig information hittar du på www.vandra.se 

 

 

 

 

 

Visste du att den internationellt kända skådespelaren 
Arnold Schwarzenegger är från Österrike? 

. 

http://www.vandra.se/


Alpe-Adria Trail (1) 

En vandringsresa längs 
långsdistansleden Alpe-Adria Trail 
bjuder den som vandrar den på ett 
storslaget landskap. Du upplever höga 
berg, glittrande sjöar, grönskande ängar, 
ljuvligt doftande skogar, alpstugor och 
Österrikes gemytlighet. Alpe-Adria Trail 
startar i österrikiska alperna vid foten av 
Grossglockner. Från Grossglockner går 
leden i sydostlig genom ett mäktigt 
landskap med många rejäla upp- och 
nerförsbackar. Grossglockner är för 

 

övrigt Österrikes högsta berg 3 798 
m.ö.h. Utsikten från många delar av 
leden är dock storslagen och väl värd 
mödan. När leden når södra delen av 
Kärnten blir bergen lite lägre och 
vandringen inte lika krävande som 
tidigare, men fortfarande lika vacker. 
Här passerar leden flera vackra sjöar 
som Millstätter See, Ossiacher See och 
Faaker See och många byar med 
gemytlighet och atmosfär.

Alpe-Adria Trail Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Seeboden – Bad Kleinkirchheim 6 5 5,0 / 5 93 km 

Bad Kleinkirchheim - Baumgartnerhöhe 6 5 4,2 / 5 87 km 

Alpvandring i Pinzgau och 
Pillerseetal (2) 

På gränsen mellan Salzburgerland och 
Tyrolen hittar du Pinzgau, ett område 
som gjort för vandring. Tycker du om 
vidsträckta vyer och inte har något 
emot att vandra både uppför och nerför 
är denna alpvandring i Pinzgau och 
Pillerseetal perfekt för dig! Du kommer 
förbi klassiska orter såsom Saalbach-
Hinterglemm och Zell am See.  Din 
alpvandring i Pinzgau och Pillerseetal 
startar i Maishofen, dit du lätt tar dig 

 

 
från Salzburg. Sista dagen bjuder på en 
av de allra vackraste 
höghöjdsvandringarna i alperna, 
Pinzgauer Spaziergang. På 2000 meters 
höjd vandrar du med makalös utsikt 
över de omkringliggande topparna, 
många på 3000 meter. Det finns viss 
möjlighet att anpassa vandringen till 
dagsformen med hjälp av lift eller 
kabinbana. På denna vandring kan du ta 
med din hund.

Alpvandring i Pinzgau och Pillerseetal Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Maishofen – Maishofen 7 5-6 4,4 / 5 83 km 
 

Salzkammergut (3) 

Salzkammergut är ett område som är 
beläget cirka 1 timmes bussresa öster 
om Salzburg. Området är uppsatt på 
UNESCO’s världsarvslista och som 
besökare får du uppleva både historia, 
kultur, natursköna upplevelser och 
Österrikisk gemytlighet. Våra 
vandringspaket i Salzkammergut passar 
dig som söker lätta och behagliga 
vandringar med vackra vyer och klar 
alpluft. Vandringspaketen startar i den 
lilla orten Abersee vid sjön Wolfgangsee. 

 

och går vidare till Bad Ischl och Bad 
Goisern. Väljer du det längre 
vandringspaketet ingår även en 
dagsvandring till den vackra byn 
Hallstatt. Vandringspaketen avslutas vid 
Wolfgangsees ljuva strand i Abersee. 
Turen bjuder dig på gröna ängar, skogar 
och hänförande vyer över berg och 
insjöar. Du kommer också att kunna 
lyssna till det rogivande porlandet från 
bäckarna

Salzkammergut Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Abersee – Abersee 7 5 2,1 / 5 63-66 km 

Abersee - Abersee 4 3 2,0 / 5 41-44 km 
 



Wachau World Heritage Trail (4) 

Tycker du om såväl vandring som vin? 
Då föreslår vi en vandringsresa till 
Wachau, där du kan njuta fullt ut av 
vackra omgivningar och goda viner. Här 
kommer nämligen Donau verkligen till 
sin rätt och är vackrare än någon 
annanstans. Dessutom skapar det milda 
klimatet och de branta bergssidorna 
idealiska förutsättningar för 
fruktträdgårdar och vinodlingar. I detta 
vackra område, längs sidorna av 
Donaudalen, går långdistansleden 

 

 
Wachau Heritage Trail. Vandringen 
bjuder på magnifika panoramavyer över 
ett av Österrikes äldsta kulturlandskap 
med karaktäristiska vinodlingar, 
aprikosodlingar och Donau i dalens 
botten. Under en vandringsresa till 
Wachau får du många möjligheter att 
provsmaka viner från trakten. Tycker din 
hund också om att vara ute i naturen? 
Så bra, för på den här vandringen kan 
du ta med din hund.

Wachau World Heritage Trail Nätter Vandringsdagar Svårighetsgrad Sträcka 

Krems – Melk - Krems 7 4-5 2,8 / 5 55 km 

Krems – Melk – Krems PLUS 7 4-5 2,8 / 5 55 km 

Krems – Spitz 4 3 2,7 / 5 40 km 

Krems – Spitz PLUS 4 3 2,7 / 5 40 km 

Tåg & Vandring 
Krems – Melk - Krems 

 
9 

 
4-5 

 
2,8 / 5 

 
55 km 

Tåg & Vandring 
Krems – Melk – Krems PLUS 

 
9 

 
4-5 

 
2,8 / 5 

 
55 km 



Upplevelser tillsammans 

Dags för en gruppresa?
Är du och din förening, församling, arbetsplats eller kompisgäng sugna på att göra en vandring tillsammans? 
Många vittnar om att vandring frigör tankarna, både de tankar som är viktiga att diskutera, men även att de 
som är stressande och vi därför behöver komma till ro med. Lite strapatser och ansträngningar som man går 
igenom tillsammans brukar dessutom svetsa samman gruppen och stärka gemenskapen. En vandring 
innehåller ofta många roliga situationer och skratt. En gruppvandring är därför perfekt för t.ex. en 
ledningsgrupp, styrelse, samtalsgrupp, klubbens ledare eller ett kompisgäng som behöver tid att hinna 
ikapp om vad som hänt sedan sist de sågs. 

Vi på Vandra har genom åren hjälpt många grupper att komma iväg på en vandringsresa. Vi hjälper till med 
allt från val av led till lösning av logistik och framtagandet av ett program med pris och villkor. Vi ger snabb 
och personlig service och finns alltid till hands under er resa via vår jourservice. 

 

Såhär kan det gå till

Offert 
Kontakta oss för tips och idéer! Vi kommer gemensamt fram 
till ett lämpligt upplägg. När program och bokningar är klara 
skickar vi en offert. 

Administration  
När offerten är accepterad väljer ni hur det ska administreras. 
Ni kan välja mellan att själv samla in anmälningar och avgifter 
eller så tar vi hand om administrationen. Sköter vi 
administrationen finns även möjligheten att få tillgång till en 
bokningslänk där gruppdeltagarna själva bokar en plats. 

Färdhandlingar 
Vi postar färdhandlingar och den information som behövs för 
att ni ska kunna genomföra vandringsresan. Dessa postas ut 
antingen individuellt eller som ett gemensamt utskick. 

Vandringsresan 
När det är dags för avresa reser ni och vandrar tillsammans 
på egen hand enligt vårt koncept.  
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