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Vandra i England 
 

 
 

Lake District Trail, 6 nätter 
Ambleside – Keswick, 5 vandringsdagar 

 
Lake District Trail tar dig med på ett äventyr som bjuder på det mesta. Du får uppleva 
flertalet sjöar, bland dessa Englands största sjö Windermere. Robusta fjäll med 
häpnadsväckande bergstoppar, mysiga små byar och fantastiska utsikter gör detta 
till en varierad och njutbar tur. Du tar dig bland annat igenom byn Grasmere, där 
William Wordsworth en gång bodde och beskrev byn som ’den härligaste platsen som 
finns’. Om du vill utforska berg, fjäll, dalar och sjöar i fotspåren av Storbritanniens 
författare och poeter, är detta det perfekta valet. 
 
Du bor bekvämt med två nätter i följd i de tre orterna Ambleside, Patterdale och 
Keswick. 
 
 

Höjdpunkter 
• Mysiga små byar i ett av Englands vackraste områden 
• Hänförande utsikt över Grasmere och Ullswater 
• Castlerigg Stone Circle  
• Vandring genom dramatiska bergspass  
• Vandring i författare och poeters fotspår 
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Dag 1 – Ankomst till Ambleside 
Du anländer till Ambleside, lämpligast med 
buss från Windermere. Ambleside är en livlig 
liten stad med cirka 3 000 invånare.  
 

 
Biljettkontor färja Ambleside 
 

Dag 2 – Färja till Bowness on 
Windermere och vandring till 
Ambleside  
Dagen börjar med en tidig färja från 
Ambleside till Bowness on Windermere, 
varifrån du påbörjar din vandring tillbaka till 
Ambleside. Du tar dig ut från Bowness via 
småstigar och kommer fram till bergen som 
ger dig otroliga utsikter över Lake District, 
bland annat från utsiktspunkten Orrest 
Head. Efter en inspirerande vandringsdag 
passar det med en god bit mat innan du 
somnar i din säng. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 648 m, 
sänkning: 620 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 16 km 
 

 
Orrest Head 
 

Dag 3 – Ambleside – Patterdale   
Du vandrar norrut genom Rydal Park och det 
imponerande Rydal Hall innan du ansluter till 
”the Coffin Road” (kistvägen). Vägen har fått 
sitt lite udda namn från det faktum att 
vägen från början användes för att 
transportera sjuka människor till sina 
gravplatser i Grasmere. Du vandrar förbi 

Rydal Mount, White Moss Common och Dove 
Cottage i Grasmere. Här kan du besöka 
William Wordsworths gravplats vid St 
Oswalds kyrka. Vidare ut ifrån Grasmere tar 
leden dig upp till Grisedale Tarn, varifrån du 
får en spektakulär utsikt, dels tillbaka till 
Grasmere men också norrut mot Ullswater. 
Du vandrar neråt, in i en dal, och du har nu 
nått dagens slutmål Patterdale. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 675 m, 
sänkning: 585 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 19 km 
 

 
 
Dag 4 – Rundvandring Patterdale – 
Ullswater Lake och Place Fell 
Idag kommer du att få en härlig 
vandringsdag med underbart landskap när 
du vandrar runt bergen Place Fell och längs 
Ullswaters sjöstrand. Du kommer att uppleva 
oförglömliga vyer när du vandrar längs 
vackra stigar som omfamnas av bergen 
Place Fell och Angletarn Pikes. Du kommer 
tillbaka till Patterdale där du spenderar 
ytterligare en natt. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 431 m, 
sänkning: 415 m. 
Lätt vandring 14 km 
 

 
 

Dag 5 – Patterdale – Keswick   
En dag i bergens namn. Du spenderar din 
vandringsdag omfamnad av bergstoppar, 
klippor och kullar vilket symboliserar Lake 
District. Du börjar med att vandra mot 
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Glenridding och vidare längs småstigar som 
tar dig brant ned till St John’s in the Vale, en 
gammal by placerad nere i en djup och bred 
dal. Du följer nu St John’s Beck-floden 
norrut medan du har Clough Head i öst och 
High Rigg/Low Rigg i väst. Strax öst om 
Keswick finns det imponerande, 
förhistoriska monumentet Castlerigg Stone 
Circle, väl värt ett besök innan du tar dig in 
till Keswick och ditt boende. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 739 m, 
sänkning: 812 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 20 km 
 

 
 
Dag 6 – Rundvandring Keswick – 
Derwent Water, Walla Crag och Friars 
Crag 
Din sista vandringsdag börjar tufft med en 
brant uppförsstigning till Walla Crag. 
Härifrån får du utsikt över det glittrande 
vattnet i Derwent Water nedanför dig och 
Skiddaws bergstoppar som reser sig bakom 
Keswick. Du tar dig vidare förbi Ashness 
Bridge innan du vänder tillbaka och tar 
strandnära vägar tillbaka till Keswick. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 324 m, 
sänkning: 363 m. 
Lätt vandring (grad 2), 11 km 
 

 
 

Dag 7 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemfärd eller 
mot nya äventyr.  
 

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

Antal deltagare 
Från två personer och uppåt.  Är ni ett 
sällskap på mer än 9 personer, kontakta oss 
för offert. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,2 / 5 
• Två vandringsdagar är lätta och tre 

dagar är utmanande.  
• Leden varierar från bergsterräng, 

kuperat landskap och vandring längs 
stigar vid sjö och i skog. 

• Leden ni följer är inte markerad, så ni 
måste vara bekväma i att läsa karta 
och ledbeskrivning. Du har även 
möjlighet att ladda ner en GPX fil och 
följa vandringen via app i din 
smartphone. 

• Total sträcka att vandra är 80 km 
fördelad på 5 vandringsdagar. 

 

Boendet 
Du bor i noggrant valda hotell eller Bed & 
Breakfast. Samtliga rum har sängkläder och 
handduk. De flesta rummen har dusch och 
toalett på rummet, men på framförallt 
minder Bed & Breakfast kan ett par rum dela 
på gemensam dusch och toalett. 
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 boenden för att lösa boendet. 
 

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. 
 
Mellan Köpenhamn och Windermere tar det 
cirka 28 timmar att resa med tåg. 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen 
Ambleside är: 

• Leeds (122 km)* 
• Manchester (150 km) 
•  

Närmaste flygplatser till slutmålet Keswick 
är: 

• Leeds (187 km) 
• Manchester (198 km)* 

 
*Leeds är en ganska liten flygplats, så i de 
flesta fall är det bäst att flyga till 
Manchester.  
 
Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Ambleside når du lätt med tåg 
till Windermere (cirka 2h från Manchester), 
och sedan vidare till Ambleside med buss 
eller med en tio minuters taxiresa.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Slutdestinationen Keswick kan du ta dig 
ifrån med buss tillbaka till Windermere och 
vidare därifrån, eller till Penrith eller Carlisle 
varifrån det finns tågförbindelser vidare. 
 

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. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Lake District Trail 
Lake District Trail sträcker sig från Ambleside till Keswick och bjuder på berg, fjäll, dalar och sjöar; 
precis det som symboliserar Lake District.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Vandra of Sweden AB 
Stora Strandvägen 2C 

312 72 Skummeslövsstrand 
Tel. 0430 – 620 21 

E -post: info@vandra.se 
www.vandra.se 
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