
Drömmer du om doftande barmark, vindlande 
vandringsleder och riktiga håll-käften-vyer? 

Här tipsar vi om 18 mäktiga drömturer i 
världens vackraste landskap.

TEXT EMELI EMANUELSON

VÄRLDENS 
VACKRASTE 

VANDRINGAR 

Vart går dina drömmars vandringsresa? Berätta  
på Instagram och tagga @utemagasinetsverige  
och #utedrömmen så inspirerar vi varandra!
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KALALAU TRAIL, HAWAII, USA
Kalalau Trail på hawaiianska ön Kauai rankas 
ofta som världens vackraste kustled. Och 
den farligaste. Leden, som löper från Ke’e 
Beach till Kalalau Beach, längs den smaragd-
gröna Napali-kusten, är relativt kort – men 
hettan, de leriga stigarna och de branta 
sluttningarna (som den ökända Crawler’s 
Ledge) kan få den modigaste av vandrare  
att tänka om. Utsikten över Stilla havet, fem  
tropiska dalgångar, porlande bäckar, forsan-
de vattenfall och pudervita, otillgängliga  
Kalalau Beach är dock mödan värd.

Längd: 35 km tur och retur, 3 dagar
Svårighetsgrad: Svår
Bästa tid att vandra: Maj–september för 
bäst väder, april–oktober för mindre trängsel.
Alternativ led: Bland ön Kauais många  
undersköna vandringleder hamnar Kalepa 
Ridge Trail på en klar andraplats.
Mer info: gohawaii.com/islands/kauai,  
kauai.com/kalalau-trail

Nationalparken Torres del Paine i chilen-
ska Patagonien är en av världens mest 
populära vandringsdestinationer. Men 
det kan vara värt att trängas lite för att 
få njuta av utsikten över den snötäckta 
bergskedjan Cordillera de Paine och dess 
blåskimrande glaciärer, turkosa bergssjöar 
och vidsträckta slätter med betande  
guanacos. Den berömda vandringsleden 

W Trek tar dig via parkens alla höjdpunk-
ter, inklusive de ikoniska Torres-tornen.
Längd: Cirka 80 km, 5–7 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Oktober–april 
Alternativ led: Den något längre och 
mindre packade O Circuit som tar dig 
runt hela bergskedjan.
Mer info: torresdelpaine.com

W TREK, TORRES DEL PAINE, CHILE
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ALTA VIA 1, DOLOMITERNA, ITALIEN
Dolomiterna, med sina knaggliga  
bergstoppar, blomstrande ängar och 
pittoreska byar, bjuder på en oslagbar 
blandning av kultur, historia och naturlig 
skönhet. Bästa sättet att uppleva detta 
sagolika Unescos världsarv är att vandra 
Alta Via 1, med utsikt över 80 procent av 
Dolomiternas bergsmassiv. Leden löper 
från sjön Lago di Braies i närheten av 
Cortina, vidare söderut till Belluno. Det 
är förbjudet att campa längs vägen, så 
övernattning sker i bergshyttor.

Längd: 150 km, 10–15 dagar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Juli–september
Alternativ led: Den något mer avance-
rade Alta Via 2, från Bressanone i norr 
till Feltre i söder, via Alta Badia, Val  
Gardena och Val di Fassa.
Mer info: visitdolomites.com,  
dolomitemountains.com

01

Snackar vi naturliga lekplatser i Europa så slår  
Dolomiterna det mesta. Missa inte att också  
cykla och klättra via ferrata när du åker hit. 
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FITZ ROY TREK  
PATAGONIEN, ARGENTINA
Det knivskarpa Fitz Roy-massivet är  
beläget på den argentinska sidan av  
Patagonien och tävlar med grannen  
Torres del Paine i naturlig skönhet. Det 
finns mängder av leder av varierande 
längd att välja mellan, men den mest 
populära är dagsutflykten till Laguna de 
Los Tres som utgår ifrån byn El Chaltén. 
Leden löper vidare genom nationalpar-
ken Los Glaciares, förbi knotiga bok- 
skogar, öppna isfält och rytande vatten-
fall – fram till sjön där du kan njuta  
av enastående utsikt över Fitz Roy,  
om vädret tillåter.

Längd: 25 km, 8 timmar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Vädret är alltid lu-
rigt här, men februari–mars brukar vara 
bäst. 
Alternativ led: Den något lättare dags-
utflykten till Laguna Torre med utsikt 
över bergstoppen Cerro Torres. Går att 
kombinera med Laguna de Los Tres för 
en tvådagarsvandring.
Mer info: elchalten.com, losglaciares.
com, argentina.travel/en/dest/patagonia

En lista över vackra vandringsleder 
är inte komplett utan ett bidrag från 
världens mest imponerade bergs-
kedja. Sedan 70-talet har Nepals 
urgamla handelsväg tagit överväldi-
gade vandrare genom flera klimat-
zoner, från tropisk djungel till arktiska 
Thorong La-passet på dryga 5 400 
meter över havet; förbi det mäktiga 
Annapurna-massivet, hindiska byar 
och blomstrande rhododendron (om 
våren). Den största utmaningen är 

höjdskillnaden. Ryggsäcken kan  
dock hållas lätt, eftersom du bor i  
tehus längs vägen.

Längd: Runt 200 km, 15–25 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Oktober– 
november och februari–mars 
Alternativ led: Den dryga 100 km 
långa vandringen till och från Mount 
Everest basecamp.
Mer info: greathimalayatrails.com

04

05ANNAPURNA CIRCUIT, HIMALAYA, NEPAL

Vilken av lederna går du igång på? Vandring  
är ett fantastiskt sätt att upptäcka världen.

Missa inte Laguna de Los Tres när  
du vandrar i argentinska Patagonien. 
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YOSEMITE GRAND TRAVERSE, 
KALIFORNIEN, USA
Yosemite i norra Kalifornien är en av 
USA:s mest spektakulära nationalpar-
ker, berömd för sina unika granitklip-
por, vattenfall, enorma mammutträd, 
berg, ängar, sjöar, glaciärer och rika 
djurliv. Längs den högt belägna Yose-
mite Grand Traverse får du ta del av 
flera av områdets höjdpunkter. Leden 
har sin början i Ansel Adams Wilder-
ness, med utsikt över de spetsiga 
Minarets-topparna, och möter se-
dan upp med episka John Muir Trail 
vid Mercedfloden – för att slutligen 
upphöra vid Tuolumne Meadows och 
fagra Cathedral Lake bland Cathedral 
Range-bergen.

Längd: Nära 100 km, 6–7 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Juli–september
Alternativ led: För dig som har 
begränsat med tid, testa tredagarsle-
den Yosemite Falls Loop istället, med 
oslagbar utsikt över Yosemitedalen 
och Half Dome.
Mer info: nps.gov/yose, symg.com/
trips/backpacking/yosemite_traverse.
php

06

Sugen på vandring The American 
Way? Börja med Yosemite.

62 63



Australiens främsta vandringsled, som löper 
längs delstaten Victorias kust, är fullspäckad 
med natursköna sevärdheter. Du vandrar 
västerut från Apollo Bay genom lummiga 
lundar, kustskogar och djurreservat med 
koalor, kängurur och kookaburra. Förbi his-
toriska skeppsvrak, höga klippor och avskil-
da sandstränder med migrerande valar och 
delfiner – fram till de ikoniska raukarna The 
Twelve Apostles. Vädret kan vara opålitligt, 
så packa för alla väderlekar.

Längd: 104 km, 8 dagar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Oktober–maj  
(särskilt mars–april)
Alternativ led: Bay of Fires och Overland 
Track på ön Tasmanien är två andra feno- 
menala vandringsleder i Australien.
Mer info: greatoceanwalk.com.au

08
GREAT OCEAN WALK, VICTORIA, AUSTRALIEN

TOUR DU MONT BLANC,  
SCHWEIZ/FRANKRIKE/ITALIEN 
Inte undra på att Tour du Mont Blanc är 
en av Europas mest populära långvan-
dringar. Leden löper genom tre länder, 
oftast med början och slut i franska 
Chamonix, genom ett konstant varie-
rande landskap. Via sju dalgångar, tre 
bergspass, charmiga bergsbyar, glaciä-
rer, sjöar, varma källor och grönskande 
ängar – alltid med Europas högsta berg i 
sikte. Det finns gott om hyttor längs vä-
gen, och restauranger med mat och vin 
från tre av världens bästa kök. För dig 
som har tid och lust, passa på att besti-
ga Mont Blanc när du ändå är i farten.

Längd: 170 km, 11 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Juli–september
Alternativ led: Haute Route mellan 
Chamonix och Zermatt, ytterligare en  
av Europas främsta vandringsleder.
Mer info: chamonix.net/english/sum-
mer-activities/trekking/tour-of-mont-
blanc

LONG RANGE TRAVERSE, 
NEWFOUNDLAND, KANADA
Trots sitt många gånger taskiga väder 
bjuder den här kustnära vandringen på 
några av Kanadas mest dramatiska vyer. 
Otillgängliga och folktomma Gros Morne 
National Park är ett paradis för även-
tyrslystna som vill försvinna ut i vild-
marken ett tag. Du vandrar längs Long 
Range Mountains bergskam i Saint Law-
renceviken, från Western Brook Pond till 
Gros Morne Mountain – Newfoundlands 
näst högsta berg (807 meter). Njut av 
utsikten över glittrande fjordar, vatten-
fall, granskog och vidsträckt tundra med 
betande wapitihjort och älg. Leden är 
omarkerad, så guide är att rekommen-
dera såvida du inte är flink med karta 
och kompass.
Längd: 35 km tur och retur, 3–6 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Juli–september
Alternativ led: The West Coast Trail på 
Vancouver Island, för dig som föredrar 
Kanadas västkust.
Mer info: pc.gc.ca/en/pn-np/nl/
grosmorne/activ/experiences/back-
country/longrange
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Elva dagar, tre länder – och Europas 
högsta berg i blickfånget. Missa inte 

världsklassiga Tour du Mont Blanc.
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SENTIERO AZZURRO,  
CINQUE TERRE, ITALIEN
Sentiero Azzurro, eller ”den blå leden”, 
är perfekt för dig som vill gå på en ljuvlig 
långpromenad med hela familjen längs 
den italienska västkusten. Leden tar dig 
genom Cinque Terre nationalpark och fem 

pittoreska bergsbyar, perfekt placerade på 
de branta klippavsatserna ovanför Med-
elhavets dundrande vågor. En oslagbar 
blandning av vacker natur, skön motion, 
kultur, historia, mat och dryck. Den ligu-
riska kusten är dessutom inte lika packad 
med turister som Amalfikusten, även om 
allt fler fått upp ögonen för området.

Längd: 12 km, dagsutflykt
Svårighetsgrad: Lätt
Bästa tid att vandra: Mars–oktober
Alternativ led: Den 35 kilometer långa  
Alta Via, för dig som vill ha lite mer av  
en utmaning.
Mer info: parconazionale5terre.it

THE NARROWS, UTAH, USA
Zions nationalpark i Utah har så många 
fina vandringsleder att det är svårt att 
bara välja en. Men the Narrows är nog 
den mest unika. Här vandrar du genom 
en böljande, trång kanjon – på sina stäl-
len nära 600 meter djup men endast 
5–10 meter bred – som sakta snidats 
fram av Virginia River i tusentals år. Mer 
än hälften av ledsträckan traskar du i 
själva floden. Parken har tolv camping-
platser för dig som vill övernatta eller 
bara torka en stund i solen innan du 
plaskar vidare. Håll koll på vädret bara, 
så att du inte hamnar mitt i en störtflod.

Längd: 26 km, 12 timmar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Juni–september
Alternativ led: Angel’s Landing med 
sina knivskarpa sluttningar och sin  
hisnande utsikt.
Mer info: nps.gov/zion/planyourvisit/
thenarrows.htm

MILFORD TRACK, FIORDLAND,  
NYA ZEELAND
Nya Zeeland är späckat med förstklassi-
ga leder, men just Milford Track beskrivs 
ofta som världens vackraste vandring. 
Här strövar du i hjärtat av Fiordland  
nationalpark, från Glade Wharf till  
undersköna Milford Sound. Förbi djupa 
dalar, vida våtmarker, trolska fjordar, täta 
regnskogar, spegelblanka issjöar och 
branta raviner. Några av höjdpunkterna 
inkluderar massiva Pompolona Ice Field, 
det 1 154 meter höga Mackinnon Pass 
och Sutherland Falls – Nya Zeelands 
högsta vattenfall.

Längd: 54 km, 4 dagar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: November–april
Alternativ led: Tongariro Alpine Cros-
sing – förvånansvärt vacker för att ha 
stått som inspelningsplats för Mordor i 
Sagan om Ringen.
Mer info: doc.govt.nz/milfordtrack, new-
zealand.com/int/feature/milford-track, 
milfordtrack.net
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Gillar du mat och kultur lika mycket som 
natur? Då ska du ta sikte på de fem byarna.
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ÖKENVANDRING TILL  
PETRA, JORDANIEN
Visst går det an att hoppa på turistbus-
sen till den rosenröda ruinstaden Petra, 
men att traska dit genom öknen längs 
en av Mellanösterns häftigaste vand-
ringsleder är långt mer tillfredsställande. 
Den heta vandringen utgår ifrån den 
antika staden Dana, för att sedan korsa 
den förbrända Wadi Araba-öknen, upp 
över Sharah Mountains, förbi oaser och 
beduinläger, ända fram till praktfulla 
Petra – ett av Unescos världsarv. Bok-
ning av guide är att rekommendera.
Längd: 80 km tur och retur, 7 dagar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Oktober–april
Alternativ led: När du ändå är i Mellan-
östern, passa på att vandra i Jesus fot-
spår längs Jesus Trail, från Nasaret  
till Gennesaretsjön.
Mer info: adventurejordan.com, 
visitpetra.jo

13

OTTER TRAIL, SYDAFRIKA
Folkkära Otter Trail är Sydafrikas äldsta 
officiella vandringsled och löper längs 
den dramatiska Garden Route-kusten i 
skuggan av Tsitsikamma-bergen. Leden 
börjar vid Storms River Mouth i öst och 
fortsätter västerut förbi regnskogar, fyn-
bos, vattenfall, grottor och långa sand-
stränder – över stock, sten, flodmyn-
ningar och hängbroar fram till Nature’s 
Valley. Har du tur kan du se valar helt 
nära stranden, och uttrar, ledens namne. 
Sover gör du i små stugor längs vägen. 
På grund av den tuffa terrängen råder 
åldersrestriktioner: ingen yngre än 12 år 
eller äldre än 65 år får vandra Otter Trail.

Längd: 45 km, 5 dagar
Svårighetsgrad: Svår
Bästa tid att vandra: Maj–oktober
Alternativ led: Hoerikwaggo Trail, som 
går från Taffelberget i Kapstaden vidare 
ut på Kaphalvön och Godahoppsudden.
Mer info: sanparks.org/parks/garden_
route/camps/storms_river/tourism/ 
otter.php

BESSEGGEN, JOTUNHEIMEN, NORGE 
Vackra Besseggen är en av Norges 
mest populära leder – och det med 
rätta. Vandringen går över en brant 
bergskam i Jotunheimens national-
park (”jättarnas hem”) med hisnande 
utsikt över de skiftande sjöarna Gjen-
de och Bessvatnet. Gjende, som ligger 
400 meter lägre än det klarblå Bess-
vatnet, har en markant grön färg som 
kommer av att glaciärvatten sköljer ner 
lera i sjön. De flesta väljer rutten som 
startar i Gjendesheim, upp till Veslfjel-
let (1 743 meter) och över Besseggen; 
vidare ner över det flata partiet kallat 
Bandet – med avslut i Memurubu.  
Räkna med trängsel under högsäsong.

Längd: 14 km, 6 timmar
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Juni–september
Alternativ led: För än mer hisnande 
utsikt, bege dig till Norges sydvästra 
hörn och hajka upp till den 640 meter 
höga fjällplatån Preikestolen.
Mer info: visitnorway.com/listings/the-
besseggen-ridge-in-jotunheimen
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Rosenröda ruiner, öknar och beduin-
läger. En ny vandringsupplevelse.  

Otter Trail är en utmaning, men väl 
värd besväret. Möt regnskog, drama-

tiska vyer – och kanske någon val?   

Att välja ut EN vandringsled i vårt 
löjligt vackra grannland är nästan 
omöjligt. Besseggen är en början.
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En av världens mest kända leder är också 
en av världens mest packade. Inte så kon-
stigt, med tanke på att ett av världens 
sju nya underverk ligger vid vägs ände: 
inkastaden Machu Picchu. Den klassiska 
rutten dit börjar vid Urubambafloden och 
passerar genom trolsk molnskog och al-
pin tundra. Över Warmi Wañusqa-passet 
(4 200 meter), förbi bosättningar, tunnlar 
och historiska ruiner innan den når Machu 
Picchu via Solporten. Idag kan du ta tåget 

i princip hela vägen fram, men att vandra 
dit i inkaindianernas fotspår är en storsla-
gen upplevelse i sig.

Längd: 45 km, 4 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Maj–september
Alternativ led: Vackra Santa Cruz Trek, 
för dig som kan tänka dig att offra  
Machu Picchu för att slippa trängseln.
Mer info: incatrailperu.com

TONQUIN VALLEY TRAIL,  
ALBERTA, KANADA 
Djupt inne bland Klippiga bergen lig-
ger Tonquin Valley, en av Kanadas 
främsta alpina regioner. Den finaste 
och mest populära leden börjar vid 
Portal Creek Trailhead via Maccarib 
Pass och löper vidare in i Tonquin Val-
ley där du kan njuta av utsikten över 
bergskedjan Ramparts, Astoria River 
och Amethyst Lake. Undvik tidig som-
mar om du vill slippa mygg och lerväl-
ling. Håll utkik efter grizzlybjörn och 
bergslejon!

Längd: Dryga 70 km tur och retur,  
5 dagar.
Svårighetsgrad: Medel
Bästa tid att vandra: Juli–september
Alternativ led: För dig som vill ha lite 
mer av en utmaning, börja vandringen 
vid Astoria Creek Trailhead istället.
Mer info: alltrails.com/trail/canada/ 
alberta/tonquin-valley
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RAPADALEN, SAREK, SVERIGE
Vildare och mer dramatiskt än hög-
fjällsområdet Sarek blir inte Sverige. 
Rapadalen är nationalparkens pulså-
der. Den av inlandsisen framkarvade 
dalgången omges av branta berg och 
är klädd i vide, björkskog och örter. På 
de vida ängsmarkerna längs Rapa-
floden och vid Rapaselet är det inte 
ovanligt att se betande älgar. Sommar-
tid är en vandring på kalfjället på norra 
dalsidan att rekommendera – dels för 
utsikten från Skierfeklippan, dels för 
att undvika våtmarkerna. Det finns  
varken stugor, utmärkta leder eller  
broar här, så du är helt på egen hand.

Längd: 35 km, 2–3 dagar
Svårighetsgrad: Medel/svår
Bästa tid att vandra: Juni–september
Alternativ led: Kungsleden, så klart.
Mer info: sverigesnationalparker.se/
park/sarek-nationalpark, svenskaturist-
foreningen.se/leder/sarek
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Klart vi har riktig drömvandring på hemmaplan 
också. Rapadalen går inte av för hackor.  
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