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Vandra i England 
 

 
 

South Downs Way, 9 nätter 
Winchester - Eastbourne, 8 vandringsdagar 

 
 

South Downs Way i södra England är en populär vandringsled för många Londonbor 
som vill fly det hektiska storstadslivet för några dagar. En timme från London ligger 
den historiska staden Winchester där vandringen tar sin början. Trots närheten till 
London märks inget av storstadsvimlet här. Leden går österut i ett kuperat landskap 
genom skogar och vackra byar. Efter vandringen upp till Devils Dyke når du Alfriston 
med ett stort utbud av historiska pubar. När du når kusten ändras landskapet till 
gräsmarker fulla med vilda blommor som är som vackrast under vår och tidig sommar. 
I slutet av vandringen når du Eastbournes vita kalkstensklippor och fantastiska vyer 
över engelska kanalen och Isle of Wight.  
 
Detta vandringspaket tar dig längs hela South Downs Way men i långsammare takt. 
De 8 vandringsdagarna gör dagsetapperna behagligt långa. 
 
 

Höjdpunkter 
• Winchester med sin katedral  
• Utsikt över Beacon och Butser Hills 
• Vilda blommor och fjärilar 
• Devils Dyke 
• De magnifika kritklipporna Seven Sisters och Beachy Head 
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Dag 1 – Ankomst till Winchester 
Du når Winchester med tåg från London på 
ca 1,5 timme. Väl framme har du möjlighet 
att upptäcka en charmig stad full av karaktär 
och historia. Katedralen med sin 
imponerande gotiska arkitektur är stadens 
mest besökta sevärdhet.   
 

 
Winchester Cathedral 
 

Dag 2 – Winchester – Exton 
Du startar dagens vandring vid Winchester 
Cathedral. Den första etappen av South 
Downs Way tar dig snabbt bort från stadens 
brus och rörelse ut på landsbygden. När du 
vandrar uppför Beacon Hill belönas du med 
utsikt över Meon Valley. Du når Exton, ett 
mysigt litet samhälle, som är dagens mål.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 367 m, 
sänkning: 338 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

Dag 3 – Exton – Buriton/Petersfield 
Denna sträcka inleds med vandring uppför 
Old Winchester Hill där du kan se resterna av 
Iron Age Hill Fort. Från denna plats kan du se 
i alla riktningar vilket gör att fortet hade en 
viktig militär position.  
 
Efter fortet följer Butser Hill, vilken är den 
högsta punkten under vandringen, med 
underbar utsikt över Isle of Wight. 
Vandringen går sen vidare genom 
skogsmarkerna i Queen Elizabeth Country 
Park innan du når byn Buriton.  
 

Vid Buriton viker du av från leden och 
vandrar ytterligare cirka 4 km för att nå den 
större staden Petersfield där du övernattar. 
Skulle du inte vilja vandra sista biten går det 
givetvis bra att boka en taxi.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 480, 
sänkning: 479  
Medel vandring (grad 3) - 23 km  
 

Dag 4 – Buriton - Cocking 
Dagen inleds med att du vandrar tillbaka till 
Buriton för att ansluta till leden. Leden tar 
dig sedan genom skog som erbjuder skugga 
och skydd. När du når Harting Down strax 
efter South Harting glesnar träden och 
öppna vyer tar över.  
 
Vandringen går uppför Beacon Hill, genom 
den skogbevuxna Monkton Estate och vidare 
ner till Warren Bottom för att strax nå fram 
till Cocking 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 463 m, 
sänkning: 493 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
 

 
 

Dag 5 – Cocking - Amberley 
Idag vandrar du genom både Heyshott och 
Graffham Downs naturreservat. Leden tar 
dig sedan ner över den gamla romerska 
vägen Stane Street. Stane Street är det 
moderna namnet på en viktig 90 kilometer 
lång romersk väg i England. Vägen länkade 
London till den romerska staden 
Noviomagus Reginorum. 
 
Leden går in i Arundalen för att så 
småningom nå den vackra byn Amberley.   
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 378 m, 
sänkning: 469 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
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Dag 6 – Amberley – Upper Beeding 
Idag väntar inledningsvis en lättare vandring 
med gradvis och mjuka kullar. Därefter går 
leden brantare uppför till Chanctonbury 
Ring, en gammal magisk cirkel av bokträd.  
 
Vandringen går långsamt neråt runt södra 
kanterna av Stening Bowl Valley och in i 
Botolphs. I Botolphs står St. Botolph´s Parish 
Church från år 950.  
 
Övernattning i Upper Beeding.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 363 m, 
sänkning: 405 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km 
 

Dag 7 – Upper Beeding – Lewes Area 
Denna dag kan det vara en idé att starta lite 
tidigare. Dagen är lite längre än tidigare 
dagar, innehåller lite fler stigningar och det 
finns en hel del sevärdheter och vackra 
platser att stanna upp på.  
 
Höjdpunkten denna dag är Devils Dykes, en 
100 meter djup V-formad dal.  Efter 
Pyecombe ser du skyltar för ”the Jack and 
Jill windmills”, lokalt kända väderkvarnar.  
 
Övernattning sker utanför Lewes.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 678 m, 
sänkning: 622 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 27 km 
 

 
Lewes Area 
 

Dag 8 – Lewes Area – Alfriston 
Efter gårdagens tuffare vandring väntar idag 
en lite lättare dag. Du passerar Rodmell och 
Southease för att sedan korsa River Ouse. 
Därefter väntar utsikt över kusten.  
 
 
 
 

Efter Bostall Hill går vandringen neråt för att 
nå byn Alfritson med sina många pubar och 
terum.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 321 m, 
sänkning: 478 m. 
Medel vandring (grad 3) - 22 km 
 

Dag 9 – Alfriston – Eastbourne 

Du slår följe med floden Cuckmere genom 
Cuckmere Valley och når kusten med dess 
imponerande kustlandskap. Framför dig har 
du de böljande kritklipporna ”The Seven 
Sisters”.  
 

 
The Seven Sisters 
 
Slutet på South Downs Way når du i det lilla 
samhället Meads Village. Du fortsätter dock 
att vandra till Eastbourne, cirka 3 km längre 
fram, för övernattning.  
 
Eastbourne är en traditionell brittisk 
kuststad med många affärer och 
restauranger.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 667 m, 
sänkning: 617 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 20 km 
 

Dag 10 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för vidare färd 
med buss och tåg.  
 
Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 

Antal deltagare 
Från en person och uppåt.  
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 3,3 / 5 
• Vandringen är medel 6 dagar och 

utmanande 2 dagar.  
• Leden är väl markerad med National 

Trails stiliserade ekollon.  

http://www.vandra.se/
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• Största delen av leden går längs 
naturstigar och grusvägar. 

• Total vandringssträcka är 175 km 
fördelad på 8 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. 
 
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 
Winchester är:  

• Southampton (19 km) 
• London Heathrow (85 km) 
• London Gatwick (113 km) 

 
Närmaste flygplatser till slutmålet 
Eastbourne är: 

• London Gatwick (76 km) 
• London Heathrow (85 km) 
• Southampton (138 km) 

 

Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Winchester når du med 
antingen tåg eller buss.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Slutdestinationen Eastbourne 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. 
 

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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South Downs Way 
South Downs Way med sina 160km är en av de 15 nationella lederna i England och Wales. De 
nationella lederna passerar genom några av de bästa landskapen och håller en mycket hög 
standard. South Downs Way startar i Winchester och slutar strax innan Eastbourne.  
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