
 
 
 

 
 
VANDRINGSINFORMATION 
 
Nedan följer en del utförlig information om vandringarna de olika dagarna och om 
alternativ till vandringarna för de som så önskar. Som du kan se så finns det 
alternativ till vandring samtliga dagar. 
 
Har du frågor är du hjärtlig välkommen att kontakta oss på mail: 
info@zoomfotoresor.se 
 
DAG 2 
Etna:   Laghetto-kratern.  
Ruttens längd:  3 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 80 m / 80 m. 
Höjd:   2 500 m - 2 580 m. 
Svårighetsgrad:  Medium. Lös vulkanisk sand. 
Fysisk ansträngning:  Medium. 
Varaktighet:  Ca 1 timme vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Du kan också fotografera Etna från stationen som nås med linbana. 
 
Etna:   Nedstigning från linbanestationen La Montagnola till Rifugio 

Sapienza.  
Ruttens längd:  5 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 565 m / 0 m. 
Höjd:   2 500 m - 1 935 m. 
Svårighetsgrad:  Lätt. Grusväg. 
Fysisk ansträngning:  Medium. Hög höjd. 
Varaktighet:  Ca 1,5 timme vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Du kan ta linbanan ner. 
 
 



 
 
 
DAG 3 
Etna:   Monti Sartorius.  
Ruttens längd:  3 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 80 m / 80 m. 
Höjd:   1 600 m - 1 680 m. 
Svårighetsgrad:  Lätt till medium. En kort stigning på 50 m höjdökning i lös sand. 
Fysisk ansträngning:  Låg. 
Varaktighet:  Ca 1 timme vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Du kan stanna och fotografera på Rifugio Citelli (1740 m). 
 
DAG 4 
Stromboli:   Pizzeria Osservatorio. 
Ruttens längd:  2,6 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 120 m / 20 m. 
Höjd:   0 m - 120 m. 
Svårighetsgrad:  Lätt. Asfalterad väg. 
Fysisk ansträngning:  Låg till medel. Det kan vara varmt i solen. 
Längd:   Ca 45 min vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Transport kan ordnas om du inte vill vandra.  
 
DAG 5 
Stromboli:   Guidad vandring till högsta tillåtna punkten.  
Ruttens längd:  9 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 450 m / 450 m. 
Höjd:   350 m. 
Svårighetsgrad:  Medel till hård. Lliten stig med steniga partier, en del branta partier. 
Fysisk ansträngning:  Medium om du är av genomsnittlig kondition. Hård om du inte är van 

vid att vandra. 
Längd:   Ca 2 timmar per väg vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Transport kan ordnas om du inte vill vandra. 
 
DAG 6 och 7 
Stromboli:   Guidad vandring till högsta tillåtna punkten.  
Ruttens längd:  3,5 km. 
Höjdskillnad upp/ner: 290 m / 290 m. 
Höjd:   290 m 
Svårighetsgrad:  Lätt till Medium större delen asfalterad väg. Ca 200 m liten stig med 

steniga partier. Kan vara varmt i solen. 
Fysisk ansträngning:  Medium om du har genomsnittlig kondition. Hård om du inte är van vid 

vandring. 
Längd:   Cirka 1,30 timme vid effektiv vandring utan fotostopp. 
Alternativ till vandring: Transport kan ordnas om du inte vill vandra. 
 


