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Vandra i Skottland 

 
 

West Highland Way, 4 nätter 
Bridge of Orchy – Fort William, 3 vandringsdagar 

 
West Highland Way är en klassisk vandring som startar i Milngavie strax utanför 
Glasgow. Milngavie ligger vid Loch Lomond, Storbritanniens, till ytan, största sjö. 
Leden går från skotska låglandet till det karga och dramatiska höglandet. Från 
Milngavie går den vidare över den stämningsfulla Rannoch myren, genom det 
dramatiska Glencoe till Ben Nevis dalar vid Fort William. West Highland Way börjar lite 
lättare i skotska låglandet för att bli tuffare mot slutet när slutet i Fort William närmar 
sig. Du bor i mysiga byar där du kan äta gott på kvällen. 
 
För dig som föredrar att göra en kortare tur utmed West Highland Way erbjuder vi här 
sträckan Bridge of Orchy och Fort William. 
 

 
Höjdpunkter 

• Rannoch Moor 
• Berget Buachaille Etive Mor 
• Devil’s Staircase – den högsta punkten längs West Highland Way 
• ”Weeping Glen” 
• Fort William 
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Dag 1 – Ankomst till Skottland och 
Bridge of Orchy 
Efter ankomst till Skottland tar du dig på 
egen hand till Bridge of Orchy. Det är en 
tidskrävande resa så det är viktigt att startar 
din resa i god tid. Övernattning på något 
mysigt Bed & Breakfast i Bridge of Orchy. 
 
Dag 2 – Bridge of Orchy – Kingshouse 
Din vandring startar med en del av West 
Highland Way som många anser vara den 
vackraste delen av West Highland Way. 
Leden lämnar Bridge of Orchy och når strax 
Inveroran. Härifrån går du runt Loch Tulla för 
att sedan ansluta till en gammal militärväg. 
Leden går vidare över Rannoch Moor, en 
underbar lugn plats vilken en gång i tiden 
var täckt av glaciär och i dag täckt av mossa. 
Du når ditt boende som ligger vid leden i 
Kingshouse. Läget på ditt boende den här 
natten kan inte bli mycket bättre. Från 
hotellet har du utsikt över Buachaille Etive 
Mor, en av de mest fantastiska vyerna i hela 
Skottland.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 514 m, 
sänkning: 371 m. 
Medel vandring (grad 3) - 21 km 
 

 
 
Dag 3 – Kingshouse- Kinlochleven 
Från Kingshouse fortsätter du din vandring 
på den gamla militärvägen till Altnafeadh. 
Under den här sträckan har du en fantastisk 
utsikt över den kända "weeping glen". Detta 
var platsen för Glencoe Massacre år 1692. 
Härifrån slingrar sig leden upp till Devil’s 
Staircase, den högsta punkten längs West 
Highland Way. Leden slingrar sig vidare ner 
till det fina lilla samhället Kinlochleven och 
slutet av denna härliga vandringsdag. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 408 m, 
sänkning: 642 m. 
Medel vandring (grad 3) - 18 km  
 

 
 

Dag 4 – Kinlochleven – Fort William 
Den första backen upp från Kinlochleven är 
värd besväret för du får åter en fantastisk 
utsikt. När du väl nått toppen följer du en fin 
dal mot Fort William. I stort sett halva dagen 
går du genom ett underbart landskap med 
skog. En smal slingrande väg tar dig vidare 
och in i Glen Nevis. I dalen, med Ben Nevis 
som granne, når du ditt slutmål Fort William. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 655 m, 
sänkning: 660 m. 
Medel vandring (grad 3) - 24 km 
 

Dag 5 – Hemresa 
Efter frukost är det så dags för hemresa, 
eller för den som har möjlighet en extra dag i 
Fort William och en tur upp på 
Storbritanniens högsta berg Ben Nevis.  Från 
Fort William reser du lätt vidare med buss 
eller tåg. 
 

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: 3 / 5 
• Vandringen är medel.  
• Leden du följer är väl markerad och 

väl underhållen.  
• Total sträcka att vandra är 60 km 

fördelade på 3 vandringsdagar. 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.vandra.se/
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Boende 
Du bor i första hand på små privatägda Bed 
& Breakfast/hotell/gästgiverier längs West 
Highland Way. 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 
övernattningsplatser, 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 flygplatser till startplatsen Bridge 
of Orchy är: 

• Glasgow (95 km) 
• Edinburgh (138 km)  
• Prestwick (154 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Fort 
William är: 

• Glasgow (159 km) 
• Edinburgh (202 km) 
• Prestwick (218 km)  

 
Lokala transporter, utresa  
Startplatsen Bridge of Orchy når du med 
buss eller tåg från Glasgow. Till Glasgow 
reser du med tåg eller buss. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Från slutdestinationen Fort William kan du 
välja mellan att resa vidare med tåg eller 
buss. 
 
Notera att det är en lång resa mellan Fort 
William och Edinburgh, du är framme tidigast 
vid lunch. 
 

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. 
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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  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

mailto:info@vandra.se
http://www.yr.no/
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West Highland Way 

West Highland Way invigdes 1980 och är Skottlands populäraste vandringsled. Med sina 154 km 
tar den vandrare från låglandet strax utanför Glasgow till det karga och spektakulära höglandet 
vid Fort William. Leden bjuder både på storslagna naturupplevelser och möjligheten att äta gott 
efter en dags vandring i någon av de 16 byarna som ligger utmed leden. 
 

 
 

 
 
 

 
 

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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