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Vandra i Skottland 
 

 
 

Fife Coastal Path, 7 nätter 
North Queensferry – Newport-on-Tay, 6 vandringsdagar 

 
Vill du uppleva ett riktigt skotskt äventyr? Fife Coastal Path är en kustvandring som 
tar dig genom vilda och spektakulära landskap, förbi pittoreska fiskebyar och längs 
långa sandstränder. Historiska slott och grottor, ett överflöd av vilda djur och färska 
lokala rätter gör den här vandringen till ett riktigt skotskt äventyr. Leden startar i 
North Queensferry, endast 20 minuter med tåg från Edinburgh. Den slingrar sig 
sedan via bl.a. St Andrews längs kusten upp till Newport-on-Tay.  
 
 

Höjdpunkter 
• Dysart med Harbourmaster House  
• Spana efter sälar och delfiner  
• Fantastiska sandstränder 
• Pittenweems fiskehamn 
• Mysiga Crail 
• Många historiska byggnader och ruiner  
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Dag 1 – Ankomst till Skottland och 
North Queensferry 
Efter ankomst till Skottland tar du dig på 
egen hand till North Queensferry. Byn ligger 
på norra stranden av Firth of Forth, mellan 
den ikoniska Forth Bridge och Forth Road 
Bridge. I hamnen hittar du Queensferry Light 
Tower som är den minsta fyren i världen som 
fortfarande används. Har du gott om tid 
rekommenderas ett besök på Deep Sea 
World med Europas största visningstunnel 
under vatten. Du övernattar sedan på något 
av våra förbokade B&B eller hotell.  
 

 
North Queensferry  
 

Dag 2 – North Queensferry – 
Burntisland 
Du startar dagens vandring med att vandra 
ut ur North Queensferry för att ganska med 
det samma nå en ny stad – Inverkeithing. 
Från Inverkeithing vandrar du upp längs 
kusten till St Davids hamn och Downing 
Point där du får en fin utsikt. Missa inte 
heller de historiska skyttevärnen.    
 
Leden fortsätter sedan förbi ruinerna av St 
Bridget´s Kirk, genom Aberdour och du 
kommer fram till Burntisland.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 240 m, 
sänkning: 248 m. 
Lätt-Medel vandring (grad 2,5) - 19 km  
 

Dag 3 – Burntisland – Leven 
Efter frukost fortsätter du genom områden 
där det för över 300 miljoner år sedan var 
vulkanaktivitet och vidare till Kircaldy. Vidare 
passerar du Ravenscraig Castle från 1400-
talet, men som numera är en ruin. Du når 
Dysart med Harbourmaster House med sin 
populära bistro och ett besökscenter. När du 
lämnar Dystart går vandringen går uppför 
över Blair Point och förbi den inmurade 
kapellträdgården som är den privata 

begravningsplatsen för Wymess-familjen. 
Innan du når fram till Leven där dagens 
vandring avslutas passerar du förbi Wemyss 
grottorna som tros ha uppstått av havets 
inverkan för 5 000 - 8 000 år sedan.   
 
Missa inte att hålla utkik efter sälarna på 
klipporna denna dag.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 307 m, 
sänkning: 314 m. 
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) – 27 
km 
 

Dag 4 – Leven – Elie 
Idag vandrar du längs de härliga 
sandstränderna. Vid högvatten eller om du 
tycker det är tungt att vandra i sanden kan 
du välja att vandra uppe i sanddynerna. I 
sanddynerna finns gott om vilda blommor 
och fjärilar.  
 
För dig som söker utmaning finns det, innan 
du når den lilla vackra fiskebyn Elie, 
möjlighet att vandra Elie Chain walk. Det 
krävs smidighet och uthållighet och är 
ingenting för dig som inte gillar höjder.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 109 m, 
sänkning: 106 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 14 km 
 

 
Elie  
 

Dag 5 – Elie - Crail 
Dagens vandring startar med att du vandrar 
förbi fyren Elie Ness och så småningom 
kommer du genom byn St Monans och förbi 
en gammal väderkvarn. Leden tar dig sen till 
Pittenweems fiskehamn som är väl värt ett 
stopp för några bilder och kanske en glass.  
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Pittenweems 
 
Strax efter Pittenweems kommer Anstruther 
som är en populär turiststad. Från 
Anstruther går det dagliga båtturer ut till Isle 
of May, ett naturreservat där tusentals fåglar 
kan ses.   
 

 
Anstruther 
 
Från Anstruther vandrar du över fält med 
boskap fram till den lilla historiska fiskebyn 
Crail där du stannar för natten.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 147 m, 
sänkning: 134 m. 
Lätt vandring (grad 2) – 17 km  
 

Dag 6 – Crail - St Andrews  
Leden tar dig denna dag längs havet och 
förbi många golfbanor innan du når St 
Andrews. St Andrews är känt som golfens 
hemstad och kallas för ”golfens Mecka”. För 
den historieintresserade finns det många 
byggnader och ruiner att besöka.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 228 m, 
sänkning: 229 m. 
Medel vandring (grad 3) – 23 km  
 

 
St Andrews 
 

Dag 7 – St Andrews – Newport-on-Tay 
Det här är den längsta dagen, så ladda 
ordentligt med en rejäl frukost. (Vill du korta 
av dagen lite kan du starta med att ta en 
buss till Guardbridge och starta din vandring 
där). När du lämnar St Andrews vandrar du 
samma väg som Fife Cycle Way, så se upp 
för cyklister. Det finns gott om golfbanor i 
området, så under dagen passerar du några 
stycken. Dagen och vandringsresan avslutas 
i Newport-on-Tay. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 147 m, 
sänkning: 151 m. 
Utmanande vandring (grad 4) - 30 km 
 

Dag 8 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa eller 
vidare resa i Skottland.  
 

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

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

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad: 2,8 / 5 
• Vandringen är lätt till utmanande. 

Två dagar är lätta, en lätt-medel, en 
medel, en medel-utmanande och en 
utmanande.  

• Leden ni följer är väl markerad och 
väl underhållen.  

• Total sträcka att vandra är 130 km 
fördelat på 6 vandringsdagar. 

 

 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Boende 
Du bor i första hand på små privatägda Bed 
& Breakfast/hotell längs Fife Coastal Path. 
Rummen har sängkläder, handduk och i de 
flesta fallen även badrum i rummet. Vi bokar 
dig i första hand på platserna som nämns i 
programmet men undantag kan finnas på 
grund av fullbokade boenden, då vi bokar dig 
på närliggande ort och om nödvändigt 
transporterar vi dig. Kostnad för transfern 
kan tillkomma. 
 
Är ni tre personer som vill bo i trippelrum 
bokar vi er i första hand enligt era önskemål. 
Om det någon eller några nätter inte är 
möjligt att boka trippelrum bokar vi er i ett 
dubbelrum och ett enkelrum den/de aktuella 
natten/nätterna. Det tillkommer då 
enkelrumstillägg för den/de aktuella 
natten/nätterna. 
 
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 flygplats till startplatsen North 
Queensferry är: 

• Edinburgh (22 km)  

Närmaste flygplats till slutmålet Newport-
on-Tay är: 

• Edinburgh (80 km) 
 

Lokala transporter, utresa 
Startplatsen North Queensferry når du med 
tåg från Edinburgh.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Från slutdestinationen Newport-on-Tay 
reser du med buss till Dundee varifrån du tar 
tåget ner till Edinburgh. 
 
 
 

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 Skottland 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. 
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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  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Klimat 
Tack vare sitt läge påverkas Skottlands klimat i hög utsträckning av Atlanten. Somrarna 
kännetecknas av många timmars dagsljus och en relativt hög procent soltimmar.  
 
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 
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Fife Coastal Path 
Fife Coastal Path med sina 187 km erbjuder ett rikt och varierat landskap och är det bästa sättet 
att utforska Fife Kingdom. Leden tar dig genom städer, byar, stränder och landsbygd och bjuder 
på allt från vilda djur till historia och kultur.  
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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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