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Vandra på Irland 

 
Coumeenole Beach, Dingle 

 

Dingle Way, 7 nätter 
Camp – Cloghane, 5 vandringsdagar 

 
Den 65 km långa halvön Dingle ligger cirka 305 km sydväst om Dublin. Halvöns 
centrala delar domineras av bergen Slieve Mish. De runda bergen, som bildats av röd 
sandsten, syns över hela halvön. Kusten kring halvön är dramatisk och vacker med 
klippor och vackra vita stränder som strävar ut i Atlanten. Närheten till Golfströmmen 
gör klimatet behagligt och är grunden till en rik flora.  Här finns en mångfald av vilda 
blommor och grönskande betesmarker sveper ner från de ljungklädda bergen ovanför 
den vilda och robusta Atlantkusten. Trots den vilda naturen har människan funnits 
här cirka 6 000 år. På halvön finns de mängder av lämningar. Dessa består av allt från 
forntida stenhyddor till senare tiders kristna gravstenar och stora kors. Runt denna 
magiska halvö löper vandringsleden Dingle Way.  
 

Höjdpunkter 
• Dingle 
• Inch Beach 
• Klipporna ”The Three Sisters” och en storslagen omgivning med Atlantens 

dova, mäktiga vågor 
• An Ghráig 
• Mount Brandon - Irlands andra största berg 
• Fahan, ett område känt för en mängd stenhus (beehive huts) vilka stått här 

orörda i över 4 000 år. 
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Dag 1 – Ankomst till Irland och resan till 
Camp 
Efter ankomst till Dublin tar du dig vidare 
med tåg eller buss till Tralee där du byter till 
lokalbuss och når framåt kvällen det lilla 
samhället Camp. Landar du på Dublins 
flygplats efter 12.00 blir det svårt att hinna 
med sista bussen från Talee till Camp. Du 
kan då bo första natten i Tralee eller ta taxi 
sista biten fram till Camp. Camp ligger 
vackert söder om Tralee Bay och väster om 
de mäktiga bergen Grearhane och 
Caherconree.  
 

Dag 2 – Camp - Annascaul 
Efter en god natts sömn och en rejäl irländsk 
frukost lämnar du Camp. Dingle Way tar dig 
den andra vandringsdagen söderut över 
Slieves myrmarker utmed en ”Boirín”, det 
gaeliska ordet för liten väg. Leden klättrar 
uppför berget Ardroe och du ser söderut, vid 
klart väder, Ring of Kerry och Irlands högsta 
bergskedja och toppen Carrauntoohill med 
sina 1 041 meter över havet.  
 

 
Inch Beach 
 
Det går snällt nerför och du ser Inch stränder 
som stretar söderut.  Här är det lämpligt att 
lämna leden för ett besök på någon av Inch 
Beach restauranger och se stranden på nära 
håll. Du fortsätter från Inch med härlig utsikt 
över havet innan leden tar dig in i landet 
förbi gårdar och vallar med betande får. 
Leden når Annascaul och du blir väl 
mottagen på något av våra B & B. Middag 
den här kvällen passar bra på ”The South 
Pole Inn” som en gång i tiden startades av 
Tom Crean vilken var med på Shackleton’s 
sydpolsexpedition.       
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 361 m, 
sänkning: 398 m. 
Medel vandring (grad 3), 17 km 
 
 

Dag 3 – Annascaul - Dingle 
Den andra vandringsdagen tar leden dig 
västerut mot den lilla staden Dingle utmed 
en serie av småvägar genom det öppna 
landskapet med bergen i bakgrunden. På 
vägen har du möjlighet att besöka ruinerna 
av slottet Minard och äta lunch i den 
underbara lilla byn Lispole. Efter Lispole tar 
leden dig nordväst in mot halvöns centrala 
delar. Det går uppför men det är väl värt 
mödan. Du får en underbar utsikt över den 
lilla staden Dingle. Leden tar dig ner till den 
berömda staden.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 474 m, 
sänkning: 493 m. 
Medel vandring (grad 3), 23 km 
 

 
Dingle/An Daingean 
 

Dag 4 – Vilodag Dingle 

En vilodag i Dingle ger dig möjlighet att vila 
trötta ben, läsa en bok och bara njuta av den 
lilla staden. Dingle är en framstående 
marknadsstad med en välkänd fiskehamn. 
Här finns ett stort urval av restauranger, 
pubar och butiker.  Vill du trots allt uppleva 
ytterligare nya saker finns flera möjligheter. 
Du kan ta en båtresa till Great Blasket Island, 
simma med den välkända delfinen ”Fungi”, ta 
en halvdags guidad busstur eller göra en 
vandring till berget Ballysitteragh. Kvällen 
avslutar du lämpligen på någon av stadens 
restauranger och kanske får du möjlighet att 
lyssna på äkta irländsk folkmusik.  
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Slea Head 
 

Dag 5 – Dingle - Dunquin  
Efter en vilodag i Dingle är du full av ny 
energi inför den här dagens vandring. Leden 
från Dingle tar dig längre västerut längs 
mindre vägar. Du når samhället Ventry med 
sina gyllene sandstränder som du följer en 
bit innan du fortsätter uppför utmed en 
gammal stig i kanten av Mount Eagle till 
Fahan, ett område känt för en mängd 
stenhus (beehive huts) vilka stått här orörda 
i över 4 000 år. Leden fortsätter till den 
västligaste delen av halvön, Dunmore Head 
och Coumeenoole Bay. Här kan du njuta av 
de dramatiska klipporna och se ut över 
ögruppen Blasket Island. Det mäktiga havet 
är påtagligt och vågorna dova. Leden 
fortsätter norröver och du når den utspridda 
byn Dunquin som ligger i ett öppet landskap 
med mycket luft mellan hus och gårdar. 
Efter check in har du möjlighet att besöka 
Blasket centre, en utställning om Blasket 
öarna och dess sista bofasta innevånare.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 509 m, 
sänkning: 487 m. 
Utmanande vandring (grad 3), 23 km 
 

 
Dunquin Harbour 
 

Dag 6 – Dunquin – Ballycurrane 
Från Dunquin fortsätter leden genom det 
öppna landskapet. På din högra sida har du 
berget An Ghráig som den som vill kan göra 
en avstickare upp på för att få en storslagen 
utsikt. Följer du leden fortsätter du utmed 
kusten och når strax ett café och en 
keramikbutik, väl värda ett besök. Du har nu 
klipporna ”The Three Sisters” framför dig och 
en storslagen omgivning med Atlantens 
dova, mäktiga vågor. Leden passerar gårdar 
och korsar över vidsträckta öppna gröna fält 
med bergen i horisonten. Leden når åter 
havet och stränderna vid Smerwick. Här 
lämnar leden byvägen och följer stranden 
fram till Murreagh. Den lilla byn lämnar du 
snabbt bakom dig och fortsätter utmed 
stranden en bit ovanför havet. Är du bokad i 
Botherboy lämnar du leden här för att 
vandra upp till ditt boende en bit upp från 
havet.  
 
Bor du i Ballycurrane fortsätter du din 
vandring fram till nästa lilla kustby, 
Feohanagh. Modersmålet i området är 
gaeliskan, men det är svårt att skilja den 
lokala irländska dialekten från gaeliskan. 
 
I Feohanagh lämnar leden stranden och tar 
dig in över det öppna landskapet utmed 
byvägar till Ballycurrane.     
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 290 m, 
sänkning: 291 m. 
Utmanande vandring (grad 3), 25 km  
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Dag 7 –Ballycurrane - Cloghane 
Har du den här dagen bott i Botherboy tar du 
dig via byvägar tillbaka till leden och 
sedermera fram till Feohanagh och 
Ballycurrane via landsbygden med sina 
vidsträckta omgivningar. Vid Ballycurrane 
har du Mount Brandon, med sina 952 m.ö.h., 
framför dig. Mount Brandon är Irlands andra 
högsta berg och du har nu Dingle Ways mest 
krävande vandring framför dig då du skall ta 
dig upp på skrå vid sidan av berget. Det går 
brant uppför till 650 meters höjd och 
därefter en lång bitvis brant nerförsbacke 
ner till östra sidan av berget. Men turen upp 
på berget är väl värd besväret, om vädret är 
fint. Utsikten här ifrån är storslagen vid klart 
väder och vill du komma än högre upp finns 
även en led som går upp över högsta 
toppen. Vandringen går över vidsträckta 
ljunghedar och i kanten av en myr. Här har 
det brutits torv sedan urminnes tider. Torven 
pressas och eldas till värme i de flesta husen 
på Dingle. Vid slutet av denna krävande dag 
når du den lugna fina lilla byn Cloghane där 
du sover gott den här natten. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 792 m, 
sänkning: 842 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 21 km 
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det dags för hemresa eller 
vidare färd på Irland. Du tar lokalbussen, om 
den går den här dagen, från Cloghane via 
Camp och Tralee.   
 
Svårighetsgrad  

• Snittvärde svårighetsgrad: 3,6 / 5 
• Vandringen är medel – utmanande. 

Två dagar är medel och tre dagar är 
utmanande.  

• Leden du följer är väl markerad och 
väl underhållen och den följer till stor 
del mindre byvägar och stigar.   

• Total sträcka att vandra mellan 
Camp och Cloghane är 109 km 
fördelad på 5 vandringsdagar. 

 

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

Antal deltagare 
Från 1 person och upp till 6 personer. Vid fler 
än 6 personer är möjligheten att bo på 
samma Bed & Breakfast begränsad. 
 
 

Boende 
De flesta Bed & Breakfast längs Dingle Way 
finns i ovan nämnda orter. Antalet bäddar är 
begränsat. Vi bokar dig i första hand på 
platserna som nämns i programmet men 
undantag kan finnas på grund av fullbokade 
Bed & Breakfast, då vi bokar dig på 
närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 
 

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 Camp 
är: 

• Cork (130 km) 
• Shannon (142 km) 
• Dublin (322 km)* 

Närmaste flygplatser till slutmålet Cloghane 
är: 

• Cork (154 km) 
• Shannon (165 km) 
• Dublin (345)* 

 
*Dublin är i det enklaste valet, då det finns 
flera direktflyg dit ifrån Skandinavien. 
 

Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Camp når du med tåg eller buss 
via Tralee. Planerar du att komma sent till 
Tralee och sista bussen till Camp redan har 
gått är det möjligt att resa med taxi eller 
lägga första natten i Tralee, för vidare resa 
till startplatsen dagen därpå. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Cloghane reser du med buss via Camp 
till Tralee. Det är dock mycket glest mellan 
bussarna, de går endast fredagar. Så de 
dagar det inte är möjligt att resa med buss 
ordnar vi med transport till Camp därifrån 
kan du resa med buss till Tralee. 
 

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 

http://www.vandra.se/
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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  
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Klimat  
Irland kallas ofta för den gröna ön, och det stämmer verkligen. Gröna dalar, höga berg, grönbruna 
hedar och torvmossar, och mörka spegelblanka sjöar hittar man överallt. Det regnar en hel del på 
ön, så regnkläder rekommenderas vilken årstid man än besöker landet på. Bästa tiden att besöka 
Irland är under sommarmånaderna, juni-september. Temperaturen i landet är ungefär som i 
Sverige. Vintrarna är milda och de högsta sommartemperaturerna finns i sydöstra delen av 
landet. 
 

 
För mer information se: www.yr.no  
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Dingle Way 
Dingle Way är en av Irlands 30 långdistansleder. Leden ligger på den halvön Dingle i den sydvästra 
delen av Irland. Leden är en ringled med start och slut i Tralee. Hela ledens sträckning är 179 km.  
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