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Vill du skåda älg i Alaska, bestiga berg i 
Iran eller vandra till Greve Draculas slott i 

Transsylvanien – utan att drunkna i planering 
och logistik? Här tipsar vi om 13 arrangerade 
vandringsresor under 2018 där du få rutten, 

packlistan och maten serverad.

VANDRINGSRESOR 

TEXT EMELI EMANUELSON

ALASKA, USA 
Här guidas du genom USA:s vildaste del-
stat av biologen Bo Björnsäter. Pathfinder 
Travels 25 dagar långa naturresa bjuder 
bland annat på kryssning i Kenaifjorden 
bland späckhuggare, havsutter och sjöle-
jon. Du besöker även Kodiak, jättebjörnar-

nas ö, och Wrangell-St. Elias nationalpark, 
världens största vildmarksområden med 
glaciärer och snöklädda toppar. Och så 
vandrar du bland alaskaälgar och grizzly-
björnar i berömda nationalparken Denali, 
ett av världens bäst bevarade ekosystem 
samt hem till nordamerikas högsta bergs-
topp med samma namn. Sover gör du i 
tält, på hotell och vandrarhem. Vandring-

arna är varken långa eller särskilt utma-
nande, men friluftsvana rekommenderas.

Längd: 25 dagar
Datum: 19 juni 
Kostnad: 55 900 kronor
Mer info: pathfindertravels.se/naturvand-
ring-alaskas-nationalparker-usa
Andra arrangörer: Äventyrsresor, Trackers, 
Rosa Bussarna. 
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Vissa av resorna vi tipsar om kan ha blivit  
fullbokade under vår pressläggning, men håll 
utkik efter nya avresedatum på respektive  
sajt framöver. Och börja spara ...
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LOFOTEN, NORGE
Här vandrar du med norska researran-
gören Hvitserk ute på en av världens 
vackraste ögrupper. Resan tar sin början 
i Moskenes, i Lofotens södra del, och 
avslutas i huvudorten Svolvær. Några av 
höjdpunkterna innefattar den svårslagna 
utsikten från Reinebringen, ett besök på 
fagra fjällstranden Kvalvika samt vand-
ring längs den kända kustrundan mel-
lan Unstad och Eggum. På detta följer 
övernattning i Henningsvær – kanske 
Lofotens mest pittoreska fiskeby och  
äventyrshub. Du sover i rorbuer, klas-
siska fiskestugor, precis som de lokala 
fiskarna alltid gjort. Mat, boende  
och transfer ingår.

Längd: 8 dagar
Datum:  24 juni, 1 juli, 22 juli, 19 augusti,  
2 september
Kostnad: 24 500 kronor (exkl. flyg  
och färjebiljett)
Mer info: hvitserk.se/resor/hvitserks- 
resor/vandring-pa-lofoten
Andra arrangörer: Adventure Stories

TRANSSYLVANIEN, RUMÄNIEN
Pathfinder Travels resa längs de branta 
stigarna i kulturhistoriska Karpaterna 
är både utmanande och hänförande. 
Här vandrar du med guide bland var-
gar och björnar i Bucegis naturreservat, 
Piatra Craiuluis nationalpark och bland 
de spetsiga Fagarasbergen. Turen går 
förbi imponerande kloster och slott – 
inklusive Bran, greve Draculas påstådda 
hemvist. Även Moldoveanu, Rumäniens 
högsta berg på 2 544 meter över havet, 
får ett besök. Bor gör du på hotell,  
pensionat samt i enkla bergshyttor.

Längd: 8 dagar
Datum: 14 juli, 8 september
Kostnad: 12 900 kronor
Mer info: pathfindertravels.se/vandring-
i-transsylvaniens-nationalparker
Andra arrangörer: Favoritresor, Läs & 
Res, Världens Resor. 
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SÖDERÅSEN, SVERIGE 
För dig som hellre söker äventyret på 
hemmaplan rekommenderas en arrang-
erad tur till fagra Söderåsens national-
park. I Svenska Turistföreningens vand-
ringspaket ingår bland annat två nätter 
på pittoreska Villa Söderåsen – som 
nyligen vann pris för bästa natur- och 
kulturupplevelse – samt vandringskar-
ta med tips, matsäck och frukostbuffé. 
Vandrar gör du sedan på egen hand, 
längs någon av parkens många leder. 
Genom lummiga bokskogar, djupa dalar, 
förbi imponerande rasbranter och livliga 
vattendrag – och vidare bort mot vulka-
nen och naturreservatet Jällabjär. 

Längd: Två nätter
Datum: 9 mars till 19 december
Kostnad: Från 965 kronor
Mer info: svenskaturistforeningen.se/pa-
ket/vandringspaket-pa-villa-soderasen
Andra arrangörer: Naturum
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SOUTH LUANGWA, ZAMBIA
Vandringssafari har blivit en rätt het grej 
i Afrika på senare år, som variant på den 
klassiska jeepsafarin. Svenska arrangö-
ren Trackers erbjuder en unik resa till 
vilda och avlägsna South Luangwa  
National Park, där du helt nära får ta del 
av Zambias imponerande flora och fau-
na till fots – tillsammans med en guide 
och en beväpnad spanare. Under större 
delen av resan sover du i tält mitt ute i 
bushen, duschar under stjärnorna och 
äter middag kring en lägereld. Möjlig-
het att åka på traditionella game drives, 
i motorfordon, finns också. 

Längd: 13 dagar
Datum: Juni–oktober
Kostnad: 43 000 kronor (exkl. flyg)
Mer info: trackers.se/zambia
Andra arrangörer: Nej
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Våra förfäder gav bort Norge. Med Lofoten 

och hela härligheten. Vad tänkte de med?

Transsylvanien lockar, med skräckblandad 
förtjusning. När som helst kan traktens 
ökända greve dyka upp ur dimslöjorna.
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LANDMANNALAUGAR, ISLAND
Prima Travels veckolånga vandringsresa 
löper dryga sex mil längs en av Islands 
mest kända leder, från Landmanna-
laugar till Thorsmörk på öns södra del. 
Äventyret börjar med ett dopp i Land-
mannalaugars varma källor, och tar dig 
sedan vidare över pastorala ängsmarker 
och månliknande landskap. Du passerar 
fjällsjöar, glaciärer och forsande floder, 
för att slutligen nå målet Thorsmörk i 
skuggan av den numera världsberömda 
vulkanen Eyjafjallajökul. Sover gör du i 
fjällstugor mitt ute i vildmarken, dit mat 
och packning transporteras efter varje 
etapp. Resan avslutas med en dag i  
Reykjavik.

Längd: 8 dagar
Datum: 1, 8, 15, 22, 29 juli samt 5, 12, 19, 
26 augusti.
Kostnad: 24 995 kronor
Mer info: primatravel.com/vandring- 
pa-island
Andra arrangörer: Vulkanresor, Islandia, 
Pathfinder Travels.
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Lilla Wales kan stoltsera med tre national-
parker, tre nationalleder och fler natur-
sköna områden än i någon annan del av 
Storbritannien. Researrangören Vandra 
bjuder på fem olika vandringresor längs 
den spektakulära Pembrokeshire Coast 
Path, vars branta klippavsatser störtar 
rätt ner i det ursinniga havet. Du vandrar 
på egen hand i din egen takt – förbi långa 

sandstränder, blomstrande ängar, mäktiga 
slottsruiner och mysiga fiskebyar med 
schyssta pubar – medan arrangören fixar 
resplan, boende och bagagetransport.

Längd: 6–14 nätter
Datum: April–oktober
Kostnad: Från 7 185 kronor
Mer info: vandra.se/vandringsresa-wales
Andra arrangörer: Favoritresor, Travl

WALES, STORBRITANNIEN

Vandramera är ett av få västerländska  
företag som arrangerar vandringsresor 
i de isolerade trakterna i norra Iran. Här 
strövar du i de svårtillgängliga Alborzber-
gen, vid Kaspiska havets kust, där noma-
derna och deras fårhjordar har sina som-
marläger. Den bitvis krävande vandringen 
sker på runt 2000 meters höjd, i gröna 
dalgångar över slättlandet Talesh. Fokus 

ligger på ett unikt möte med en annan 
kultur, och du bor och äter tillsammans 
med nomaderna i deras enkla tälthyddor.

Längd: 12 dagar
Datum: 16 juli
Kostnad: 20 950 kronor
Mer info: vandramera.se/iran
Andra arrangörer: Hvitserk

ALBORZBERGEN, IRAN

F
o

to
:  

D
ie

g
o

 T
o

rr
e
s

07

06

Iran är inget turistmecka direkt – och det är själva 
tjusningen. Här får du leva nomadliv på prov.
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Det lilla kungariket Buthan vid Himalayas 
östra rand är känt för sina vackra kloster, 
dzong-befästningar och sitt dramatiska 
landskap. Hvitserks vandringsresa dit tar 
sin början i Nepals färgstarka huvudstad 
Katmandu. Du flyger sedan vidare över 
Mount Everest till Bhutan, där du besöker 
ikoniska klostret Tigers Nest – fastklamrat 
vid bergssidan högt ovanför huvudstaden 
Paro. Därefter vandrar du genom rhodo-
dendronskogen längs kända Druk Path 

och njuter av utsikten över Himalayas 
bergstoppar. Övernattning sker på hotell, 
bondgård och i tält.

Längd: 13 dagar
Datum: 25 oktober
Kostnad: 38 500 kronor
Mer info: hvitserk.se/resor/hvitserksresor/
vandring-i-bhutan
Andra arrangörer: Expeditionsresor, Far 
Away Adventures, Penguin Travel. 

DRUK PATH, BHUTAN

MALLORCA, SPANIEN
Detta gamla beprövade chartermecka 
har på senare år fått sig ett riktigt 
uppsving som vandringsdestination. 
Och med rätta! Mallorcas behagliga 
klimat, mäktiga berg, pittoreska bergs-
byar, medeltida olivlundar och makalö-
sa havsutsikt gör ingen besviken. Cykla 
& Vandra har guidat vandrare på ön 
sedan 80-talet. Här varvas tre 15 kilo-
meter långa dagsutflykter i bergsked-
jan Tramuntana med sol, bad, god mat 
och boende i Puerto de Soller. 

Längd: 4 dagar
Datum: Året runt
Kostnad: Från 4 700 kronor
Mer info: cyklavandra.se/vandra/ 
pa-egen-hand/mallorca
Andra arrangörer: TEMA, Solresor, 
Pathfinder Travels, Prima Travel, Wi- 
resor, Ving, Rolfs Flyg & Buss,  
EverTrek, Vandra, Travl.
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09 Vackra Bhutan är ett alternativ för dig som lockas 
av Himalaya, men helst vill gå din egen väg. 

Följ med på en heldagsutflykt till Venedig, 
en av världens största sevärdheter.

” Det är omöjligt att inte jämföra med svensk fjäll-
vandring och här vinner Alperna med hästlängder.”

  Expressen

Alla goda middagar ingår vid 
bokning före 31 mars 2018.

Din bästa semester någonsin!
Boka en vandringsresa till Alperna.

Boka idag på www.alpresor.se eller 0771-20 20 20

VÅ R A  VA N D R I N G A R  PA S S A R  A L L A  –  F R Å N  N Y B Ö R JA R E  T I L L  E X P E R T E R

” Bad Gastein är 
rena hälsokuren”

  Amelia

På Hotel Salzburger Hof kan du välja 
mellan två härliga spa-avdelningar.

Följ med oss på en vandringsvecka i sommar
Naturen runt Bad Gastein betraktas av många som 
 Alp ernas vackraste och inbjuder till underbara vand-
ringar. Du kan välja mellan enkla stavgångsvandringar, 
våra populära alpina vandringar och mer avancerade 
högalpina vandringar i Alpernas största nationalpark, 
Hohe Tauern. Njut av närproducerad mat i gemytliga 
alphüttor och sist men inte minst, upplev något av våra 
fina hotell och en god middag på kvällarna. En bekvämare 
vandringsresa är svår att hitta!

Helpension ingår i våra vandringar
• Flyg  Sverige – Salzburg t/r inkl bagage

• Boende på något av våra  fina hotell med frukostbuffé
• Välkomstdrink, sakkunnig ledning av erfarna guider
• Lokala transporter och lin baneturer
• Boka före 31 mars så ingår fem luncher och de goda 
 mid dagarna i  resans pris (värde upp till 3 000 kr) 
Prisexempel: Boende på Hotel Gisela fr 8 990 kr och 

boende på Hotel Salzburger Hof fr 11 590 kr.
Välkommen i sommar!
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ELBA, ITALIEN
I den toskanska skärgårdens national-
park hittar du vackra Elba, som framför 
allt är känd som en av Napoleons exil-
öar, men även för sina tjusiga stränder 
och gröna sluttningar. Trots detta är 
Elba mindre turistig än många andra 
Medelhavsöar. Wi-resors vandringsresa 
på ön består av sex dagsutflykter som 
alla utgår från ett och samma hotell. 
Du strövar längs orörda sandstränder, 
genom antika bergsbyar, längs branta 
klippavsatser och geologiska världsarv. 
Som grädde på moset bestigs även  
Elbas högsta topp – Monte Capanne på 
1 018 meter över havet. Perfekt för dig 
som vill blanda fysisk utmaning med 
kultur, god mat och lyxigt boende. 

Längd: 8 dagar
Datum: 8 maj samt 11, 18 september
Kostnad: Från 16 750 kronor
Mer info: wiresor.se/resor/vandrings-
resor/elba
Andra arrangörer: Prima Travel, Rolfs 
Flyg & Buss, Travl.
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HOKKAIDO, JAPAN
Japans nordligaste ö är framför allt känd 
för sina aktiva vulkaner, varma källor och 
fina skidanläggningar. Världens Resors 
tvåveckorstripp tar dig längs öns dra-
matiska kust, genom hela fem national-
parker, mellan Ochotska havet och Stilla 
havet. Svårighetsgraden varierar från 
lätt till ansträngande. Du får uppleva 
allt ifrån 250-åriga tallskogar och karga 
bergsområden till pysande vulkankratrar, 
klara calderasjöar och lufsande brun-
björnar. Kvällarna spenderas på traditio-
nella gästgiverier och pensionat.

Längd: 16 dagar
Datum: 25 juli
Kostnad: 42 800 kronor
Mer info: varldensresor.se/resor/japan/
vandra-pa-hokkaido
Andra arrangörer: Hvitserk,  
Japanspecialisten. 
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Upptäck Japan bortom sushi. Här finns karga 
bergsområden med pysande vulkankratrar.  

Elba är ön för dig som gärna reser i vandringsskor, 
men vill skåla i lokalt vin efter dagens slut. 

Vandra i Himalaya

Strövtåg i södra Afrika Vandra Inkaleden Vandra i Patagonien Strövtåg på Kap Verde
Under resan ser vi Afrikas vilda 
djur på safari och vi besöker Nelson 
Mandelas hembygd. Resan går från 
Moçambique via Swaziland och 
de mytomspunna Drakensberg till 
bergslandet Lesotho. Vi avslutar resan 
vid Vilda kusten i Sydafrika där vi 
vandrar över gröna kullar längs med 
Indiska oceanen. 
22 dagar. Pris 44 300 kr. 

I Urubambadalaen följer vi historiska 
leder genom vackra landskap och når 
undangömda ruiner som få turister 
kommer till. Under fyra dagar vand-
rar vi sedan den klassiska Inkaleden, 
den som leder fram till solporten och 
magiska Machu Picchu. Vandringen 
sker bitvis på hög höjd med högsta 
passet på 4200 möh.  
14 dagar. Pris 38 600 kr. 

Bergslandskapet är dramatiskt med 
lodräta klippväggar och imponerande 
granitberg med toppar som Fitz Roy 
och Los Cuernos. Vi vandrar i två 
av världens vackraste nationalpar-
ker; Torres del Paine i Chile och Los 
Glaciares i Argentina. Här bor vi 
bekvämt på hotell inne i parkerna 
och kan njuta av enastående natur-
upplevelser under våra dagsturer.  
15 dagar. Pris 49 800 kr. 

Ön Santo Antão är som gjord för 
vandring. Kuperad och grön med en 
dramatisk kustlinje av klippor som 
stupar rakt ner i Atlanten. Hit hittar 
få turister och det ger en exklusiv 
och genuin känsla. Under sju dagar 
vandrar vi mellan byar där vi möter  
människor och få en inblick i kapver-
diernas liv. 
13 dagar. Pris 33 900 kr. 

Vandra i Georgien Vandra i Himmelska bergen Vandra på Hokkaido

Till fots blir stora naturupplevelser ännu större. Vi vandrar i lugnt tempo och kan 
njuta av magiska vyer över världens högsta bergskedja. Packningen behöver du 
inte bära och vi bor på tehus i byar längs vår vandringsled. På våren reser vi till Ne-
pal och vandrar runt Annapurna när rhododendronskogarna står i blom. 18 dagar. 
Pris 29 900 kr. På hösten går vandringen i östra Nepal vid foten av världens tredje 
högsta berg Kanchenjunga. 18 dagar. Pris 31 800 kr.

Allt detta ingår i samtliga resor:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Stora Kaukasus tornar upp sig, stigen 
slingrar sig ner i en grön dalgång, 
vi tar ett djupt andetag och vänder 
blicken mot den urgamla by som ska 
bli vårt hem i natt. Vi vandrar mellan 
medeltida byar i Tusheti. Regionen 
var länge isolerad och är känd för sin 
orörda natur och rika kulturhistoria. 
11 dagar. Pris 24 900 kr. 

Följ med på ett vandringsäventyr 
bortom upptrampade stigar! Vi reser 
till det lilla bergslandet Kirgizistan, 
i hjärtat av Centralasien. Vi vandrar 
i två olika områden under totalt 
tio dagar i en av världens vackraste 
bergstrakter, men också en av de 
mindre besökta–Tien Shan.
15 dagar. Pris 26 700 kr. 

Följ med till Japan på sommaren med 
tio härliga vandringsdagar på Hok-
kaido. Vi vandrar mellan aktiva vul-
kaner och längs den dramatiska och 
vackra kusten. På kvällarna pustar vi 
ut på trevliga gästgiverier med heta 
källor och måltider med havets bästa.   
16 dagar. Pris 42 800 kr. 
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KEBNEKAISE, SVERIGE
Researrangören Swett nöjer sig inte 
med att guida dig uppför Sveriges hög-
sta berg. De förser dig även med ett 
komplett träningsprogram och utrust-
ningslista, för att på bästa sätt förbere-
da dig inför den kommande toppturen. 
Själva vandringen börjar som brukligt i 
lilla samebyn Nikkaluokta och tar dig två 
mil upp till Kebnekaise fjällstation. Dag 
två ägnas åt att utforska de vackra om-
givningarna – innan du tar dig de sista 
16 kilometrarna upp till Sydtoppen på 
dag tre. Pallar du inte att knalla tillbaka 
till Nikkaluokta finns möjlighet att åka 
båt över glaciärsjön Ladtjojaure en del 
av sträckan (eller flyga helikopter om du 
är lagd åt det hållet).
Längd: 4 dagar
Datum: 25–28 juni; 30 juni–3 juli;  
5–8 juli; 6–9 september
Kostnad: 14 900 kronor
Mer info: swett.se/kebnekaise
Andra arrangörer: Svenska Turistfören-
ingen, Rosa Bussarna, Friluftsfrämjandet
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Du behöver inte vara fjällräv för att bestiga 
Kebnekaise på egen hand. Men gör du det med 
guide får du utbildning och trygghet på köpet.
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