
Den italienske camino, Via Francígena 
Fra San Bernardo Pass -l Lucca 

Dato: 8.-15. september 2020 
Pris: Kr. 10.200 

Denne rejse giver dig en fantas-sk vandre- og kulturoplevelse på den italienske camino – Via 
Francígena. DeJe er det italienske navn for ”Frankervejen”, som er en ældgammel pilgrimsrute fra 
Europas nordlige udkant gennem Frankrig og -l endemålet Rom – ”Den Evige Stad”, som er 
gravsted for disciplene Peter og Paulus. Denne tur begynder i det berømte bjergpas – San Bernado-
passet (2472 m) – som udgør grænsen mellem Schweiz og Italien. Vi følger pilgrimsruten -l Lucca i 
Toscana og bevæger os igennem seks regioner: Aosta, Piemonte, Lombardiet, Emilia-Romagna, 
Ligurien og Toscana. Vi ledsages af en bus på hele turen og får mulighed for at opleve de mest 
fantas-ske vandreområder og kulturelle højdepunkter.  

• Oplev de smukke alpine landskaber i Aosta-regionen. 
• I Piemonte vandrer vi gennem vinmarker. 
• I Lombardiet og Emilia-Romagna-regionerne besøger vi to vig-ge pilgrimsbyer: Pavia og 

Piacenza. 
• Vi vandrer i Appenninerne i Toscana og kommer igennem seks regioner, som hver har deres 

lokale kulinariske produkter. 
• Vi sluJer turen i stemningsfulde Lucca, hvor vi går en tur på den gamle bymur.   
• Nyd det gode og varierede italienske køkken med lækre specialiteter og vin. 
• Undervejs overnaJer vi på gode hoteller. 

Dag 1: Ankomst 7l Aosta 
Ankomst med fly -l Milano og herfra bus -l Aosta (ca. 2 -mer). Aosta er hovedstad i regionen Valle 
d'Aosta. Vi går en tur i byen og oplever den gamle bykerne, katedralen og de smukke pladser. Vi 
spiser abensmad sammen. Indkvartering på hotel i Aosta for to næJer. (-/-/A) 

Dag 2: San Bernardo Pass (Schweiz), Saint Oyen, Etroubles og Gignod (Italien) 
Eber morgenmad på hotellet kører bussen os -l San Bernardo Pass (ca. 50 min.). Stedet er kendt 
for avl af de store og robuste sankt bernardshunde. Vi krydser grænsen -l fods -l Schweiz og er nu 
på det højeste punkt på Via Francígena. Vi går over grænsen -l Italien, hvorfra vi går ned gennem 
små, idylliske og alpine landskaber -l Saint Rhemy en Bosses. Herfra bliver vi kørt -l Etroubles, 
hvor vi holder frokostpause (ca. 8,3 km). Fra Etroubles vandrer vi i skov og langs vandkanaler -l 
byen Gignod (ca. 9,2 km). Herfra kører bussen os -lbage -l hotellet i Aosta (ca. 20 min.). (M/-/-) 

Fra San Bernardo Pas -l Saint Rhemy 8,3 km, op 55 m og ned 1018 m. 



 

Fra Etroubles -l Gignod 9,2 km, op 52 m og ned 339 m. 

 

Dag 3: Vandring Bagnere-Quart sloLet-Nus og Cretaz-Chambave  
Eber morgenmaden kører vi med bussen -l Bagnere (ca. 10 min.). Vi vandrer -l Quart-sloJet og 
gennem vinmarker videre -l Nus (ca. 10 km). Vi spiser frokost i Nus, hvoreber vi har en kort køretur 
med bussen -l Cretaz. Fra Cretaz vandrer vi -l Chambave (ca. 5 km). Ankommet -l Chambave kører 
bussen os -l Cha-llon, hvor vi indkvarteres på hotel. (Muligvis vandrer vi -l hotellet i Cha-llon i 
stedet for at køre med bussen, ca. 3,8 km. (M/-/-) 

Fra Bagnere -l Nus 10 km, op 137 m og ned 242 m. 

 

Fra Cretaz -l Chandianaz 5 km, op 138 m og ned 166 m.  
Fra Chandianaz -l Cha-llon 3,8 km, op og 92 m ned 109 m. 

 

Dag 4: Vandring Cha7llon-Saint Vincent og Verres-Arnad, Bard-sloLet og Point Saint Mar7n  
Vi begynder vores vandring direkte fra hotellet i Cha-llon ca. 4,2 km -l Saint Vincent. I Saint 
Vincent er der mulighed for at spise frokost, hvoreber bussen kører os -l Verres. Fra Verres vandrer 
vi ca. 6,2 km -l Arnad og fra Arnad kører bussen os -l byen Bard, hvor vi går en tur i den lille by 



går en tur i den lille by med Bard-sloJet på toppen (gra-s indgang). Vi vandrer fra Bard -l Pont-
Saint Mar-n, hvor vi skal overnaJe (ca. 4 km). (M/-/-) 

Fra Cha-llon -l Saint Vincent 4,2 km, op 183 m og ned 89 m. 

 
Fra Verres -l Arnad 6,2 km, op 43 m og ned 53 m.

 
Fra Bard -l Point Saint Mar-n 4 km, op 13 m og ned 78 m.  

 

Dag 5: Vandring Pont-Saint Mar7n-Togliana og SeTmom ViLore-MontestruLo, byvandring i 
Pavia og bus 7l Piacenza 
Fra Pont-Saint Mar-n vandrer vi gennem vinmarker -l Togliana i regionen Piemonte (ca. 4 km). 
Herfra kører bussen os -l Sekmom ViJore, hvorfra vi vandrer -l MontestruJo (ca. 3,1 km). I 
MontestruJo holder vi frokostpause. Bussen kører os -l byen Pavia, som ligger i regionen 
Lombardiet. I Pavia går vi en byvandring (ca. 2 -mer) inden bussen igen kører os videre – denne 
gang -l Piacenza i regionen Emilia-Romagna (ca. 1 -me), hvor vi overnaJer. (M/-/-) 

Fra Point Saint Mar-n -l Frazione, Togliana 4 km, op 87 m og ned 148 m. 

 
Dag 5 Fra SeQmo ViRore -l MontestruRo 3,1 km, op 80 m og ned 127 m. 

 

Dag 6: Vandring i Appenninerne fra Berceto 7l Valoria Pas, Cisa Pas og RigheLo Pas  



inden vi vandrer fra Cisa Pas igennem bøge- og kastanjeskov -l RigheJo Pas (ca. 3,9 km). Fra 
RigheJo Pas kører bussen os -l byen Pontremoli i Toscana, hvor vi overnaJer på hotel. (M/-/-) 

Fra Berceto -l Valoria Pas og Cisa Pas 8,6 km, op 506 m og ned 261 m. 

 
Dag 6 Fra Cisa Pas -l RigheRo Pas 3,9 km, op 65 m og ned 135 m. 

 

Dag 7: Vandring Avenza-Massa og byvandring i Lucca 
Eber morgenmaden kører bussen os -l Avenza. Fra Avenza vandrer vi gennem toscanske vinmarker 
-l Massa (ca. 11,2 km). Vi holder frokostpause i Massa. Hereber kører bussen os -l Lucca og vores 
hotel. I Lucca skal vi på byvandring i den smukke og stemningsfulde bymidte og gå på en del af den 
gamle bymur. Om abenen er der fælles middag på restaurant i Lucca. (M/-/A) 

Fra Avenza -l Massa 11,2 km, op 479 m og ned 450 m. 

 

Dag 8: Hjemrejse  
Vi spiser morgenmad på hotellet. Vi køres -l lubhavnen i Venedig, hvorfra vi flyver -l København 
(M/-/-) 

Prak7ske detaljer 
Overnatning 
På denne tur overnaJes i dobbeltværelser på gode hoteller med eget toilet og bad. Sengene er 
redt op -l dig, og der er håndklæder alle steder. Enkeltværelse kan bes-lles mod -llæg (se 
informa-on om pris). 

Forplejning 
Turen er inkl. morgenmad alle dage, samt abensmad to dage. De dage abensmad ikke er 
inkluderet, er der mulighed for at gå ud og spise på restaurant i overnatningsbyerne. Frokost kan 
(for egen regning) nydes på hyggelige frokostrestauranter undervejs og flere steder er der 
mulighed for at købe forfriskninger undervejs. 

Det fremgår af dagsprogrammet, hvilke hovedmål-der er inkluderet eller ikke inkluderet i turens 
pris (Morgenmad/Frokost/Abensmad). 



Vi har en bus med på hele turen. Turen er -lreJelagt, så der de fleste dage er en 
formiddagsvandring og en ebermiddagsvandring. Der er også indlagt byvandring to dage. Det 
fremgår af dag--l-dagbeskrivelsen, hvor mange km man vandrer per dag ligesom man kan se 
turens højdemeter. Man kan vælge at vandre det fulde vandreprogram eller fravælge etaper. Med 
på turen er to turledere, som ledsager gruppen på vandringerne. 

Vandreturene går gennem et let kuperet landskab ad s-er, grusveje og lidt asfalt. Der forekommer 
ingen krævende s-gninger, dog er der første vandredag en længere neds-gning fra San Bernardo 
Pas. Vi går gennem vinmarker med imponerende udsigter over bjerge, gennem skov, langs 
stendiger og i omgivelser der emmer af romersk kultur og historie. 

Turen byder på i alt 6 vandredage. De enkelte dagsvandringer er på mellem 506 m og 13 m 
højdemeter pr. dag. 

Man bærer ikke selv bagage på vandreturen, den bliver kørt af vores bus. Undervejs på ruten 
bærer man en lille rygsæk med de -ng, man skal bruge i dagens løb, såsom madpakke, regntøj, 
kamera mm. 

Informa7on om pris 
Inklusive 

• Fly København-Milano og Venedig-København 
• Overnatning på hoteller i delt dobbeltværelse  
• Morgenmad alle dage 
• Middag dag 1 
• Afskedsmiddag dag 7 inkl. vin 
• Turleder DVL 
• Lokal guide (dansktalende) 

Eksklusive 
• Tillæg for enkeltværelse kr. 1700 (kan bes-lles) 
• Frokost alle dage 
• Middage 5 dage 
• Entréer 
• Drikkevarer 


