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Vandra i England 

 
 

Wainwright’s Coast to Coast, 17 nätter   
St Bees - Robin Hoods Bay, 16 vandringsdagar 

 
Wainwright’s Coast to Coast-led är kanske Englands allra mest populära 
vandringsled. Leden skapades av Alfred Wainwright 1972 och den går genom de tre 
nationalparkerna Lake District, Yorkshire Dales och North York Moors. Förutom att 
området är vackert finns här också ett mycket rikt djurliv som inbegriper några av de 
mest sällan skådade arterna. Byarna som ligger längs leden smälter fint in i 
landskapet, från det eleganta Grasmere till det fina Egmont Bridge. 
 
Det här vandringspaketet tar dig längs hela leden från väst till öst i behagligt tempo. 
Ansträngningen att fullfölja leden ska dock inte underskattas.  
 
Höjdpunkter 

• Red Pikes topp med magnifik utsikt 
• Vandring bland berg och sjöar 
• Sjön Little Tongue Gill 
• Svalka fötterna i vattenfallet Measand Forces 
• Den spöklika ruinen Shap Abby 
• Melbecks Moor, den mest ödsliga platsen längs hela leden 
• Richmond 
• Sleighs Moor med fantastisk utsikt över Whitby Cathedral 
• Stepsskogen - Nun’s Steps 
• Vid vandring på våren har du chans att se Farndale beströdd av dess omtalade 

strandliljor 
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Dag 1 – Ankomst till St Bees 
Till St Bees kommer du antingen med buss 
eller tåg. Väl framme får du en ljuvlig dag i 
den lilla byn som ligger vid havet omgiven av 
gröna kullar och branter. 
 

 
St Bees 
 
Dag 2 – St Bees – Ennerdale Bridge 
Vandringen startar vid vågbrytaren som 
skyddar byn mot den Irländska sjön. Leden 
följer kusten norrut och du har under några 
timmar en fantastisk vy över havet. 
Vindpinad viker du av österut och tar dig 
genom en lugn lantbruksbygd till bergen 
som du möter i Ennerdale Bridge. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 744 m, 
sänkning: 657 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 24 km 
 

 
Start St Bees 
 

Dag 3 – Ennerdale Bridge – Rosthwaite 
Denna sträcka inleds med en av Lake District 
och Ennerdales höjdpunkter, vädret kan 
komma att bli avgörande för valet du gör 
idag. Den södra sidan av sjön ståtar med den 
mossiga skogens skönhet och vyerna 
nedanför ända bortåt Buttermore.  
 
För den som önskar kan man som alternativ 
följa en stig högre upp över Red Pikes topp. 

Den 2,4 kilometer längre vägen är på grund 
av den magnifika utsikten en klar dag väl 
värt mödan. Detta är helt klart ett tuffare 
alternativ så se till att vara förberedd på 
brant klättring och utmanande orientering. 
Vid dåligt väder är alternativet att hålla sig 
till den lägre stigen som leder direkt förbi 
stranden av sjön. Detta är en hänförande 
rutt med fantastiska vyer och en flack 
terräng där det är lätt att hitta. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 633 m, 
sänkning: 642 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 26 km 
 

Dag 4 – Rosthwaite – Grasmere 
Dagen börjar med en vandring över 
Stonethwaite Beck som ger en utmärkt vy av 
den ondskefulla ”Örnklippan”. Härefter följer 
en stigning upp längs Greenup Gill där 
utsikten över Borrowdale för varje steg blir 
alltmer storslagen. När du väl når toppen 
möts du av fantastiska vyer. I sydväst ser du 
i klart väder bland annat Englands högsta 
berg Scafell Pike, 978 möh.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 692 m, 
sänkning: 658 m. 
Medel vandring (grad 3) - 15 km 
 

 
 

Dag 5 – Grasmere – Patterdale 
Även denna dag är etappen relativt kort, 
men med några extra utmaningar för den 
som så önskar. Alla leder börjar med en 
vandring upp till Grasmere Tern. Därefter är 
det ytterligare 250 meter upp till Little 
Tongue Gill. Vid denna vackra, ödsliga sjö 
kan man njuta av enastående vyer över 
dalen och för vissa är detta en tillräcklig 
utmaning. 
 
Du måste nu göra ett vägval. Antingen väljer 
du att följa den lägre stigen som innebär en 
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ganska enkel strövtur ner till ”the Parting 
Stone”, där det sägs att Wordsworth tog sitt 
sista farväl till sin bror. Denna stig för dig till 
Glenamara Park som är en del av 
nationalparken. Härifrån har du en fantastisk 
utsikt vidare över Patterdale och Ulswater. 
 
Alternativet är att välja den tuffare vägen.  
Detta alternativ innebär en brant vandring 
upp längs sidan av Helvellen, som med sina 
950 meter är Englands tredje högsta topp. 
Detta är en ansträngande klättring, men 
själva klättrandet är ändå det enkla. Det 
svåra är att ha modet och våga. När du når 
toppen står du inför ett nervpirrande stup på 
en lös sluttning. Härefter följer en halv 
kilometer av det som Wainwright själv 
kallade Lake Districts bästa sträcka. Den 
smala stigen över Striding Edge kräver 
nerver av stål och den kan ta tid eftersom du 
måste stanna för att släppa förbi vandrare 
som kommer från andra hållet. Denna del är 
verkligen ett enastående parti som ger dig 
en äkta känsla av att ha uppnått något. Den 
förlänger visserligen din vandring med drygt 
4 timmar, men å andra sidan kan det mycket 
väl vara den mest givande vandring du 
någonsin får uppleva. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 592 m, 
sänkning: 558 m. 
Medel vandring (grad 3) - 12 km 
 

Dag 6 – Patterdale – Shap 
Detta är en längre vandring, så en tidig start 
rekommenderas. Glöm inte att ta med 
matsäck eftersom det är en krävande 
vandring utan möjlighet till att handla längs 
vägen. Denna dag lämnar du Lake District så 
passa på att njuta av dess skönhet en sista 
gång innan du lämnar det bakom dig. Det 
bästa tillfället att göra det är när du når 
toppen Kidsty Pike. Härifrån får du en sista 
glimt av de böljande kullarna och dalarna 
innan du styr stegen mot den återstående 
delen av Cumbria, din destination för de 
kommande dagarna. Från denna punkt har 
du utsikt över såväl Helvellyn, Scafell Pike 
som Riggindales djupa dal. 
 

 
 
Du fortsätter till Measand Forces, som är ett 
litet vattenfall. Här kan du doppa dina trötta 
fötter och koppla av medan du intar din 
lunch. Härifrån ser du en imponerande 
skogsbevuxen klyfta som löper längs med 
Haweswater Beck. Mot slutet av etappen 
passerar du den spöklika ruinen Shap Abby. 
Detta är en majestätisk plats som är väl värt 
en stunds vila medan du känner in 
atmosfären. Härifrån återstår det endast en 
mödosam vandring längs med vägen till 
Shap. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 062 m, 
sänkning: 1 041 m. 
Krävande vandring (grad 5) - 26 km 
 

Dag 7 – Shap – Orton 
Dagens vandring går genom det vilda 
landskapet som kännetecknas av sin 
ojämnhet och öppenhet fram till Orton. Om 
St Bees gav fågelskådaren något att se och 
Patterdale kunde visa upp sina sällsynta 
röda ekorrar, så är dagens sträckning istället 
ryktbar för sin förhistoriska betydelse. Här 
får du syn på allt från stencirklar till 
jättegravar och här finns utgrävningar efter 
bosättningar. För den intresserade kan det 
vara bra att ha läst på innan för att inte 
missa något längs vägen. Den första av 
dessa förhistoriska platser finner du redan 
efter ca 1 timmes vandring. Du passerar då 
den ödsliga, muromgärdade byn Goldendale. 
Här framträder två stencirklar vars ursprung 
och användningsområde, liksom i många 
andra fall, är okänt. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 210 m, 
sänkning: 243 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 13 km 
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Dag 8 – Orton – Kirkby Stepen 
Vandringen fortsätter genom 
muromgärdade betesmarker och åkrar till 
Tarn Moor och Sunbiggen Tarn, ett 
fågelskyddsområde. Vandringen går vidare 
genom det öppna landskapet och uppför till 
bergskammen Smardale Fell. Härifrån har du 
en fin utsikt över landskap och bergen 
Pennines. Dagen avslutas med en lätt 
vandring sista biten fram till Kirkby Stephen. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 495 m, 
sänkning: 566 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

Dag 9 – Kirkby Stephen – Keld 
På denna sträcka lämnar du Cumbria bakom 
dig för att påbörja din vandring genom 
Yorkshire. Du kommer att gå över Pennines 
och från och med nu flyter vattnet österut. 
Den här dagens vandring bjuder på den 
lerigaste delen av leden, så glöm därför inte 
att ta med dig regnkläder och ett ombyte 
även om solen skiner.  
 
När du når slutet på denna sträcka kommer 
du att passera mitten av leden, 152 kilometer 
åt vartdera hållet. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 635 m, 
sänkning: 489 m. 
Medel vandring (grad 3) - 23 km 
 

Keld 

 

Dag 10 – Keld – Reeth 
Längs med denna sträcka finns det goda 
möjligheter att få se vilda djur och de som är 
morgonpigga är de som har störst chans att 
få se en skymt av hjortar, kaniner och 
fasaner. Gårdagen tog dig tillbaka i historien 
medan du längs med denna etapp får se 
effekterna av dagens samhälle. Idag får du 
se ärren som landskapet åsamkats i jakten 
på bly. Stigen slingrar sig norrut och tar dig 
till det som återstår av Swinnergills gruvor 
och dess malmbruk. Du passerar förbi flera 
gruvschakt och jordhögar på väg ner mot 
nästa ruin vid Blakethwaite i Gunnerside 
Becks djupa dal. Detta är en vacker plats där 
du kan äta din picknicklunch.   

Efter lunch fortsätter du österut och 
därefter vidare norrut mot toppen av 
Melbecks Moor, den mest ödsliga platsen 
längs hela leden. Denna karga plats kommer 
du antingen att älska eller att hata och om 
inte annat så kan den tjäna som en 
påminnelse till vad “fult” innebär.  
 
Efter att ha kommit förbi denna melankoliska 
del av leden fortsätter vandringen genom 
vackra jordbruksområden fram till Reeth. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 584 m, 
sänkning: 724 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

Dag 11 – Reeth – Richmond 
Det första landmärket längs med denna 
sträcka är Marrick Priory, bara 40 minuter 
utanför Reeth.  Detta kloster grundades av 
Roger de Aske för Benadiktinernunnorna och 
i dess ruiner kan du se några gravstenar. 
Tyvärr måste du nöja dig med exteriören 
eftersom allmänheten inte längre ges 
tillträde. 
 
Det går nu uppför mot Marrick, genom 
Stepsskogen. Denna stig är känd som 
nunnans trappa, Nun’s Steps, och det sägs 
att de 375 stegen byggdes för att nunnorna 
skulle kunna ta sig till klostret. Efter att ha 
lämnat Marrick går du norrut mot Marske. 
Här finner de några sevärdheter som t.ex. 
det imponerande stadshuset och Edmund 
the Marty-kyrkan från 1000-talet. När du 
lämnar denna lilla stad återvänder du till 
betesmarker för att därefter komma till 
Whitecliffe Wood. En sista ansträngning, 
genom förorterna, leder fram till ett 
besynnerligt men bedårande Richmond. 
Richmond är den största staden längs med 
denna del av leden. Här finns gott om affärer 
och matställen och denna stad kan vara väl 
värt en dags vila. Denna pittoreska stad 
befinner på brant mark och de förtjusande 
kullerstensgatorna ringlar sig fram i sakta 
mak. Vid den praktfulla floden finns flera 
vackra fall och ett 1000-tals slott, kring 
vilket staden är knuten likt banden på en stor 
ask. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 370 m, 
sänkning: 417 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 
Dag 12 – Richmond – Danby Wiske 
Den här dagens vandring inleder du med att 
vandra längs den bedövande vackra 
Richmond floden som för dig fram till 
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ytterligare skogsland. Du passerar genom 
Colburn, där kanske puben frestar med cider 
och lite avkoppling. Härifrån fortsätter du till 
floden Swale och upp till Catterick. Du 
fortsätter härefter för att finna fler rester 
från romartiden innan du når Danby Wiske 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 204 m, 
sänkning: 175 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

Dag 13 – Danby Wiske – Ingleby Cross 
Efter frukost lämnar du Danby Wiske för en 
lätt dags vandring. Du följer en lång, men 
ändå tilldragande stig. Fågelsång kantar din 
väg ända fram till en hårt trafikerad 
landsväg. Då du väl korsat vägen befinner du 
dig i Ingleby Cross där det bara finns en enda 
pub. Ingleby Cross och Ingleby Arncliffe är 
egentligen en och samma plats, det enda 
som separerar dem är ett majsfält. Dessa 
båda byar äger gemensamt the Blue Bell, ett 
postkontor och några B & Bs. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 233 m, 
sänkning: 186 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 17 km  
 

 
Ingleby Cross 

 

Dag 14 – Ingleby Cross – Great 
Broughton 
När turen nu kommit till den tredje 
nationalparken längs med denna rutt kan 
vädret bli avgörande för hur givande dagens 
etapp blir. På de öppna hedarna finns det 
inget skydd mot regnet och inte heller då du 
vandrar genom de storslagna skogarna längs 
breda stigar. Mestadels följer du idag The 
Cleaveland Way, vilket gör det lättare att 
hitta eftersom den är bättre markerad är 
Wainwright’s Coast to Coast. Du kommer att 
vandra omväxlande genom skogar och 
vidsträckt hedland, med vyer så långt ögat 
kan nå. 
 

Du fortsätter genom Arncliffe Wood och 
vidare till den ljungöversållade Scarth Wood 
för att därefter finna ett hav av blåklockor 
(när de blommar) i Chain Wood. 
 
Du vandrar upp till Cringleby Moor där du har 
en fantastisk utsikt över Alec Falconer Seat. 
Efter detta går du längs med Kirby Banks 
klippor. Efter en brant nedstigning fortsätter 
du österut till toppen av Clay Bank och 
avslutar dagen i Great Broughton. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 977 m, 
sänkning: 812 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 19 km 
 

Dag 15 – Great Broughton – Blakey 
Ridge 
Du inleder med en av de sista stigningarna 
längs leden. Efter att ha nått Carr Ridges 
topp Urra Moor blir vandringen lättare. Du tar 
av från Cleaveland Way och styr stegen mot 
Rosedales järnväg, där man förr 
transporterade järnmalm. Om du har turen 
att passera på våren kommer du att se 
Farndale beströdd av dess omtalade 
strandliljor. Du passerar över vackra 
Farndale innan du når Blakey Ridge. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 349 m, 
sänkning: 376 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 14 km 
 

Dag 16 – Blakey Ridge – Glaisdale 
Du lämnar Blakey Ridge bakom dig och 
fortsätter din vandring genom det vackra 
landskapet. Här kan du njuta av dess 
naturliga elegans och böljande skönhet. 
Leden är tydligt markerad då du vandrar 
vidare österut mot Glaisdale. På vägen dit 
kan du njuta av stående stenar och gamla 
ruiner. Glaisdale ligger ovanför Esk Valley 
och dess radhus byggdes ursprungligen för 
arbetare från de närliggande 
järnstensgruvorna. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 106 m, 
sänkning: 277 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 14 km 
 
Dag 17 – Glaisdale - Robin Hood´s Bay 
Du lämnar Glaisdale och fortsätter genom 
skogen Beggars Bride. Du vandrar längs med 
flodkanten och nedför till Egton Bridge, 
kanske den sötaste byn utmed hela leden. 
Nästa stad är Grosmont, vars ånglok och 
tågstation förekommit i Harry Potters filmer. 
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Efter Grosmont vandrar du över Sleighs 
Moor där du kan njuta av en fantastisk utsikt 
över Whitby Cathedral. Du kommer att 
passera fler forntida minnesmärken i form av 
tilldragande stående stenar, med en 
olycksbådande placering längs med 
sluttningen. 
 
Vandringen går längs en underbar skogsstig, 
genom stor skog full av grävlingar, rävar och 
ett förbluffande antal fågelarter. Under 
denna sista etapp är en gammal 
eremitboning samt Midge Hall och Falling 
Foss, ett 30 meters vattenfall, väl värda din 
uppmärksamhet. 
 
I Hawsker finns möjlighet för trötta vandrare 
att få en kopp te, om du inte väljer att spara 
dig till något starkare när turen är avklarad. 
När du väl har fullföljt nedstigningen till byn 
kan du även doppa tårna i Nordsjön. Tänk 
dock på att stigen ner till sjön är brant och 
att vattnet når hela vägen upp när det är 
tidvatten. Du vill ju inte blir blötare än vad du 
hade tänkt dig! 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 613 m, 
sänkning: 618 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 31 km 
 

Robin Hood´s Bay 
 
Dag 18 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa. 
Med lokalbuss tar du dig vidare till 
Scarborough och Malton för vidare färd med 
tåg. 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,1 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande 

enligt dag för dag information. 4 
dagar är det lätt vandring, 7 dagar 
medel, 4 dagar utmanande och 1 dag 
krävande. 

• Leden är bitvis dåligt markerad, det 
är viktigt att du följer med på karta 
och guidebok.  

• Du vandrar i huvudsak på 
naturstigar, gamla ridvägar och 
grusvägar.  

• Den totala vandringssträckan är 316 
km fördelad på 16 vandringsdagar.  

 

Boendet 
Vi bokar er i första hand i de orter som anges 
i programmet, men antalet hotell och Bed & 
Breakfast i direkt anslutning till leden är 
begränsat. Detta innebär att du någon eller 
några nätter kan komma att bo en bit från 
leden eller på annan ort än de som anges i 
programmet. 
 
Är ni ett större sällskap eller under perioder 
när det är hårt bokat kan det bli nödvändigt 
att dela upp sällskapet på två eller flera Bed 
& Breakfast för att lösa boendet. 
 
Wainwright Coast to Coast är en mycket 
populär vandringsled under 
sommarmånaderna, så det är viktigt att du 
är ute i god tid. 
 

Anslutningsresan 
I arrangemanget ingår inga anslutningsresor 
till och från vandringen. Kontakta oss så 
hjälper vi dig med tips och råd om hur du 
skall gå till väga för att lösa detta på bästa 
vis. Vi skickar gärna programförslag med 
information om dina anslutningsresor.  
 
Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 

Flyg 
Närmaste flygplatser till startplatsen St Bees 
är:  

• Prestwick (210 km)* 
• Manchester (210 km) 
• Glasgow (270 km) 
• Edinburgh (256 km)  

 
* Det kan vara lite trassligt att resa med 
lokaltrafiken till startplatsen från Prestwick.  
Bra alternativ är att flyga till någon av de 

http://www.vandra.se/


Wainwright’s Coast to Coast, St Bees – Robin Hood’s Bay, 17 nätter  7(9) 

större flygplatserna där det finns bra 
förbindelser med lokaltrafiken vidare till St 
Bees. 
 
Närmaste flygplatser till slutmålet Robin 
Hood’s Bay är:  

• Leeds (132 km)* 
• Newcastle (139 km)* 
• Manchester (216 km) 

 
* Båda flygplatserna är mindre så det kan 
löna sig att flyga från Manchester som är en 
större flygplats och lätt att nå med allmänna 
kommunikationsmedel.  
 

Lokala transporter, utresa  
Startplatsen St Bees når du både med tåg 
och buss.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Slutdestinationen Robin Hood’s Bay tar du 
dig ifrån med buss den första sträckan och 
sedan vidare med tåg. 
 

Din resplan 
I samband med bokning av vandringspaket 
meddelar du oss vilka flyg eller tåg du 
planerar att boka så lägger vi in dem i din 
resplan och kompletterar med information 
om lämpliga anslutningsresor.  
 
Det är viktigt att vi stämmer av 
möjligheterna att resa vidare med buss/tåg 
eller taxi till startplatsen och från slutmålet 
innan vi startar bokningsprocessen. Tåg- 
eller flygbiljetter bokar du när 
landarrangemanget är klart. 
 
Bokningsprocessen 
För att underlätta beslut om lämpligt 
startdatum och resväg e-postar vi gärna ett 
programförslag till dig. När startdatum är 
beslutat startar vi arbetet med att boka in 

dig längsmed leden. Bokningsprocessen tar 
cirka 5 arbetsdagar. När allt är bokat och 
klart meddelar vi dig via e-brev med 
program. Vi kan aldrig garantera att dina 
datum fungerar förrän allt är bokat och 
bekräftat. Vid ändring av datum utgår en 
ändringsavgift som varierar beroende på 
arbetets omfattning. 
 
Eget ansvar 
All vandring arrangerad av Vandra sker på 
egen risk. Varken Vandra, lokal arrangör, 
lokala turistbyråer eller hotell kan ställas till 
ansvar för olyckor under vandringarna. Det 
är viktigt att du har fullgott 
reseskydd/reseförsäkring och att du ser 
över ditt reseskydd.  
 

Försäkringar   
En förutsättning för att du skall få 
genomföra resan är att du har fullgott 
reseskydd. I Vandras researrangemang ingår 
inga försäkringar. Vill du ha hjälp med att 
komplettera ditt försäkringsskydd med 
avbeställningsförsäkring eller reseförsäkring 
hjälper vi dig via Gouda reseförsäkringar. 
 
Särskilda resevillkor 
För resor förmedlade av Vandra gäller 
Allmänna villkor för paketresor. Dessutom 
gäller Särskilda villkor. 
 

Bokning och information 
 
Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 
312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 
E - post: info@vandra.se  
www.vandra.se  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.vandra.se/
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Klimat  
Storbritannien har ett relativt tempererat klimat med en del molnighet. Vädret kan skifta väldigt 
mycket från dag till dag men generellt sett är sommaren (juni - augusti) varm med 14 - 30 C, och 
vintern (december-februari) kylig med temperaturer runt 1 - 4 C. 
 
Östkusten har generellt mindre regn än övriga delar medan västkusten i regel har ett mildare 
klimat.  
 
Juli och augusti är de varmaste månaderna följt av juni och september. 
 
Väderkalender Carlisle 
 

 
 
Väderkalender Newcastle

 
 
 
 
För mer information se: www.yr.no 

http://www.yr.no/
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Wainwright’s Coast to Coast 
Wainwright’s Coast to Coast-led är enligt manga en av världens bästa vandringsleder. Alfred 
Wainwright sydde ihop två kuster, tre nationalparker och drygt 30 mil av vandringsväg och 
skapade den ultimata långdistansvandringen i England. Den må inte vara den allra längsta eller 
tuffaste vandringsleden, men kvalitéten är i världsklass. Coast to Coast-leden ger en perfekt bild 
över England och dess mest pittoreska byar, sjöar, berg och hedar. 
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