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Vandra i England 
 

 
 

Cotswold Way (södra delen), 6 nätter 
Painswick - Bath, 5 vandringsdagar 

 
 

Cotswold Way är en av Englands finaste nationella vandringsleder. Nästan hela leden 
går genom Cotswolds Area of Outstanding Natural Beauty och passerar genom en 
rad förtrollande engelska byar, med traditionella Cotswoldstugor och välkomnande 
pubar. I detta program vandrar du den Södra delen av Cotswold Way, med start i 
Painswick. Den södra delen är något mer ansträngande än den norra delen av leden. 
Du vandrar genom ett böljande landskap, genom skogar och över hedar. Många fina 
byar passeras.  Du avslutar din vandring i staden Bath. Staden, som är 
kulturhistoriskt intressant, finns sedan 1987 med på UNESCOs världsarvslista. 
 
 

Höjdpunkter 
• Painswick med sina blekvita kalkstenshus 
• Charmiga traditionella engelska pubar 
• Fin vandring genom den engelska landsbygden 
• Historiska platser 
• Det kulturhistoriskt intressanta Bath 
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Dag 1 – Ankomst till Painswick 
Samhället Painswick är en historisk ”ullstad” 
som ofta kallas ”Drottningen av Cotswold”.   
Painswick är omgiven av böljande kullar och 
ett av Cotswolds bäst bevarade samhällen. 
Anländer du innan affärerna stänger kanske 
du hinner med att besöka några av byns 
butiker med handarbeten från 
omgivningarna. 
 

 
Painswick 
 

Dag 2 – Painswick – King´s Stanley 
Du lämnar Painswick och har en härlig 
vandring framför dig. Leden mellan 
Painswick och King´s Stanley kallas för den 
storslagna delen av Cotswold Way. Du bjuds 
på gamla skogar, landsbygdens lugn och 
stora panoramavyer.  Dagens mål är King´s 
Stanley, samhället där du finner 
Gloucestershires äldsta Baptist kyrka från 
1640. Vandringen avslutar du lämpligen på 
någon av pubarna med den lokala 
gemytligheten och kanske en kall lager. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 392 m, 
sänkning: 496 m.  
Medel vandring (grad 3) - 15 km  
 

 

Dag 3 – King´s Stanley – Wotton-
under-Edge  
Du lämnar ditt boende i King´s Stanley, det 
går uppför till Slesly Common, en platå med 
underbar utsikt över området kring King´s 
Stanley. Vandringen över platån följs av en 
serie korta kraftiga stigningar och 
sänkningar, gravkammare från yngre 
stenåldern och fornborgar från järnåldern 
gör att dagens första 10 km till Dursley går 
relativt lätt. En av dagens höjdpunkter är när 
du når Tyndale Monument, ett torn byggt 
uppe på en kulle. Tornet byggdes 1866 för 
att hedra William Tyndale, översättare av Nya 
Testamentet. Tornet är 34m högt och går du 
upp bjuds du på en fantastisk utsikt. Vid 
dagens slut når du Wotton-under-Edge, en 
charmig landsortsstad och genomsyrad av 
historia. Här finns gott om ställen att äta på 
och små butiker att shoppa i.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 862 m, 
sänkning: 814 m.  
Utmanande vandring (grad 4) - 25 km 
 

 
Utsikt mot King´s Stanley 
 
Dag 4 – Wotton-under-Edge – Old 
Sodbury 
Första sträckan denna dag tar dig genom 
dalar med kvarnar och vattendrag som 
påminner om den yllehandel som en gång 
var så viktig för området. Du passerar genom 
byn Hawkesbury Upton och fortsätter ut på 
landsbygden som bjuder på en lugn vandring 
till Old Sodbury.  
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 492 m, 
sänkning: 455 m.  
Medel vandring (grad 3) - 20 km  
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Dag 5 – Old Sodbury – Cold Ashton 
Du lämnar Old Sodbury efter dagens frukost 
och vandrar mot Cold Ashton. Vandringen 
går genom det lilla samhället Tormarton för 
att sedan passera det spektakulära Dyrham 
Park – en herrgård med tillhörande 
rådjurspark. Du når Cold Ashton, ett lugn och 
behaglig by. Där kan du besöka kyrkan Holy 
Trinity med fin utsikt över St Catherines dal.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 296 m, 
sänkning: 204 m.  
Lätt vandring (grad 2) - 14 km  
 

 
 

Dag 6 - Cold Ashton - Bath 
Sista vandringsdagen väntar många 
höjdpunkter. Efter sista vandringsdagen får 
du njuta av Bath med sina många teatrar, 
museer och andra kulturella platser. Staden 
erbjuder ett hundratal restauranger att välja 
mellan och ungefär lika många pubar. Bath 
upptogs 1987 på UNESCOs världsarvslista 
och har du möjlighet så rekommenderas du 
att lägga en extra natt i Bath innan hemresa.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 313 m, 
sänkning: 491 m.  
Medel vandring (grad 3) - 16 km  
 

 
Bath 
 
 

Dag 7 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för avfärd hem 
eller mot nya äventyr. Ett tips för den 
historieintresserade är ett besök i 
Stonehenge som ligger cirka 1 timmes 
bussresa från Bath. 
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 

Från en till sex personer, vid fler än sex 
personer är möjligheten att bo på samma 
boende begränsad. 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,0/5. 
• Vandringen är lätt en dag, medel tre 

dagar och utmanande en dag.  
• Leden du följer är till större delen väl 

markerad och väl underhållen, men 
undantag finns.  

• Större delen av leden går på 
naturstigar/grusvägar, medan det 
runt byarna och städerna är mindre 
asfalterade vägar. 

• Total sträcka att vandra är 90 km 
fördelad på 5 vandringsdagar. 

 
Boende 
Vi bokar er i första hand i de orter som anges 
i programmet, men antalet hotell och Bed & 
Breakfast i direkt anslutning till Cotswold 
Way är begränsat. Detta innebär att du 
någon eller några nätter kan komma att bo 
en bit från leden, dvs. 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. 
 

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.  
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Tåg 
Vill du resa med tåg till och från vandringen? 
Kontakta oss så hjälper vi dig vidare. 
 
Mellan Köpenhamn och Stroud tar det cirka 
24 timmar att resa med tåg. Från Bath 
tillbaka till Köpenhamn är restiden med tåg 
cirka 24 timmar. 
 

Flyg 
Närmaste flygplats till startplatsen 
Painswick är: 

• Bristol (57 km) 
• Birmingham (109 km) 
• London (179 km) 

 
Närmaste flygplats till slutmålet Bath är: 

• Bristol (32 km) 
• London (161 km) 
• Birmingham (172 km) 

 

Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Painswick når du med tåg och 
buss, via Stroud.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Slutdestinationen Bath tar du dig ifrån 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. 
. 
 
Vill du ha hjälp med att boka resan till och 
från England hjälper vi på Vandra till med att 
boka flyg. 

 
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  
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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/


Cotswold way, Painswick– Bath, 6 nätter 6(6) 

Cotswold Way 
Cotswold Way är en 164 km lång vandringsled mellan Chipping Campden i norr och Bath i söder. 
Leden invigdes officiellt den 24 maj 2007 och det är en av National Trails godkända långdistans 
leder. 
 
Cotswold Way föreslogs första gången som en vandringsled i början på 1960 talet av bland andra 
Tony Drake från och Cyril Trenfield från Gloucestershire området. De sponsrades av 
Gloucestershire County Council, men trots detta hade inga befogenheter att dra leden som det 
var tänkt. För att komma igång drog de leden längs befintliga vandringsslingor och vägar. Den 
första guideboken skrevs av Alfred Wainwright som även är känd för att ha producerat Kust till 
Kust leden i norra England. Leden fick sinom tid ett officiellt godkännande av National Trails.  
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