
Een Scandinavische ‘coast to coast’
Het St. Olavspad dwars door Zweden, begint aan de 

oostkust bij Sundsvall en loopt in een min of meer rechte 

lijn naar Noorwegen. Je volgt het laatste oorlogspad van 

Olav Haraldsson die in 1030 viel in de slag bij Stiklestad. 

Officieel 564 km lang, maar in de werkelijkheid ca. 580 km. 

• Officiële naam: S:t Olavsleden

• Beginpunt: Kerkruïne Selånger bij Sundsvall

• Eindpunt: Nidaros-kathedraal in Trondheim

• Lengte 580 km

• Benodigde tijd ca. 4 - 5 weken

• Aantal wandeldagen: 28 - 31

• Zwaarte 2 - 3/5

• Goed gemarkeerd

• Mooiste stuk: Rond de Zweeds/Noorse grens

• Beste seizoen: juni - half september

• Officiële website www.stolavsleden.com
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Pelgrimspaspoort (te koop via bol.com) en pelgrimscertificaat

De Nederlandse wandelgidsen zijn te koop via de 

reisboekhandels in Nederland en België 

en via bol.com in Nederland.

Ristafallet Zweden

Kijk voor meer informatie op:

 op-vrije-voeten.nl

 Olavspad Noorwegen Zweden

 ovv.olavspad@gmail.com



Veelgestelde vragen
Hoe is gesteld met de accommodatie ?
Er is voldoende accommodatie aanwezig om zonder tent op 

pad te gaan. Er wordt aanbevolen om enige dagen van tevoren 

je plaatsje te reserveren. Niet alleen om zeker te zijn van een 

bed, maar vooral om afspraken te kunnen maken over 

aankomsttijd, beddengoed, eten etc.

Wat is het verschil tussen de routes door 
Noorwegen en Zweden?
De route door Noorwegen is een stuk zwaarder dan de route 

door Zweden. In Noorwegen is het veel bergachtiger. Dat biedt 

spectaculaire uitzichten, maar kost meer inspanning. De route 

door Zweden is veel vlakker, tot je de grens met Noorwegen 

bereikt. Het landschap in Zweden is in die zin wat lieflijker. In 

beide landen loop je door typisch Scandinavisch landschap.

Noorwegen: oost of west?
De oostelijke route vanuit Oslo is de historische route en is 

wat korter dan de westelijke route. De westelijke route biedt 

meer landschappelijk schoon en is algemene zin mooier. De 

oostelijke route gaat aanvankelijk veel meer door de 

verstedelijkte omgeving van Oslo, maar wordt later een stuk 

landelijker.

Loop je in de middle of nowhere?
Hoewel sommige stukken best afgelegen zijn, is de beschaving 

in de vorm van wegen, huizen en mensen meestal niet ver 

weg. Er zijn echter niet zo veel medewandelaars op je pad, dus 

de relatieve veiligheid van een stroom pelgrims is afwezig.

Wat kost het?
Het prijspeil in Zweden is vergelijkbaar met Nederland. 

Noorwegen is een stuk duurder. Er is geen refugio-systeem 

zoals op de camino’s in Spanje, waar overnachtingen 

spotgoedkoop zijn. Je komt wel goedkope overnachtingen 

tegen (ca. 15 - 20 euro), maar meestal ben je duurder uit.

Muggen?
De muggensituatie is vergelijkbaar met Nederland. Soms valt 

het mee, soms valt het tegen. In de bossen kunnen muggen 

echte lastpakken zijn. Neem muggenspul mee!

Zijn de zomers niet heel koud in het noorden?
Niet per se. De zomers zijn wel een stuk korter, maar het kan 

net zo goed 30 graden worden. Net als in Nederland zijn de 

zomers grillig en kan het zowel heel warm als fris en nat zijn. 

Bereid je voor op diverse weersomstandigheden.

Gudbrandsdal Noorwegen

Natuur en cultuur in een land vol zuivere lucht...
Het Olavspad in Noorwegen gaat van Oslo naar Trondheim. 

Officieel 643 km lang, maar in de werkelijkheid ca. 650 km. 

Vanuit Oslo zijn er twee routes, een westelijke en een 

oostelijke. Bij Lillehammer komen die samen. De oostelijke 

route is de historische route, de westelijke route is een 

landelijker alternatief.

• Officiële naam: Gudbrandsdalsleden

• Beginpunt: Hallvard-kathedraal in Oslo

• Eindpunt: Nidaros-kathedraal in Trondheim

• Lengte 650 km

• Benodigde tijd ca. 5 weken

• Aantal wandeldagen: 30 - 33

• Zwaarte 3 - 4/5

• Goed gemarkeerd

• Mooiste stuk: Dovrefjell

• Beste seizoen: half juni-augustus

• Officiële website www.pilegrimsleden.no
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