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Vandra i Skottland 

   

Rob Roy Way, 7 nätter 
Drymen – Pitlochry, 6 vandringsdagar 

Rob Roy Way är en relativt ny vandringsled som är väl anpassad för dem som vill 
vandra på egen hand med boende på väl valda övernattningar. Leden följer bitvis 
laglösa Rob Roy MacGregors väl använda stig, från Västra höglandet och österut till 
Pitlochry. Många anser att detta är Skottlands vackraste väg genom höglandet. 
Leden är till en början ganska lättvandrad, men den blir tuffare efterhand. Vill du veta 
mer om Skottlands egen Robin Hood, bör du göra en avstickare till byn Callander, som 
var Rob Roy MacGregors hemmabas. Vackra vyer över de fina omgivningarna gör 
detta till en behaglig och njutbar vandring.  
 
 
 

Höjdpunkter 
• Skotska höglandets storslagna natur 
• Falls of Dochart med sina vackra hus 
• Rik historia i Rob Roys fotspår 
• Herrgårdar, gods och underbara trädgårdar 
• Den fina lilla Viktorianska staden Pitlochry 
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Dag 1 – Ankomst till Drymen 
Drymen är ett fridfullt litet samhälle beläget 
vid nationalparkerna Loch Lomond och 
Trossachs National Park. Kommer du fram i 
skaplig tid och vill pröva dina kängor finns 
det ett flertal fina kortare vandringsleder i 
den närmaste omgivningen av Drymen. 
Alternativet är att bara ta det lugnt och njuta 
av en god öl och mat på någon av Drymens 
pubar. 
 

 
 
Dag 2 – Drymen – Aberfoyle  
Din vandring startar med att vandra norrut 
längs en liten väg. Du når Loch Ard-skogen 
och passerar förbi vattentäkten ”Loch 
Katrine water scheme”, Strax därefter når du 
byn Aberfoyle. Här kan du titta på 
gjutjärnskistorna i Kirkton Church och 
Scottish wool centre. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 333 m, 
sänkning: 365 m. 
Lätt-Medel vandring (grad 2,5) - 18 km 
 

Dag 3 – Aberfoyle – Strathyre 
I dag har du en oförglömlig dags vandring 
framför dig. Du vandrar genom vacker natur 
mot Callander och Trossachs, porten till det 
skotska höglandet. Leden är till att börja med 
relativt lättvandrad men den blir tuffare ju 
närmare Menteithbergen du kommer. Från 
bergets sida har du en underbar utsikt. 
Callander var Rob Roys hemmabas och byn 
ligger några kilometer vid sidan av leden. Har 
du tid och ork skall du ta omvägen via det 
lilla samhället. På besökscentret finns en 
utställning om Rob Roy McGregor. När du 
lämnar Callander följer du en gammal banvall 
och sjön Lubnaig innan du når Strathyre.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 597 m, 
sänkning: 490 m. 
Utmanande-Krävande vandring (grad 4,5) - 
30 km 
 

Dag 4 – Strathyre – Killin 
Den här dagens vandring går genom det 
skotska höglandets storslagna natur. 
Vandringen bjuder på växlande vyer över 
bergen. Leden är kantad av historiska 
lämningar och du har stora möjligheter att se 
höglandets vilda djur. Strax innan du når 
Killin passerar du Falls of Dochart med sina 
vackra hus och Breadalbane Folklore Centre.  
 
 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 709 m, 
sänkning: 719 m. 
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) - 23 
km  
 

 
 

Dag 5 – Killin – Ardtalnaig  
En storslagen dag i väglöst land till 
Ardeonaig och vidare längs Loch Tays 
stränder till Ardtalnaig. Vandringen fram till 
Loch Tay kan vid dåligt väder vara mycket 
tuff. Tvekar du över din förmåga att vandra 
efter karta och kompass finns en alternativ 
väg till Kenmore. I fint väder är denna del av 
leden den absoluta höjdpunkten längs Rob 
Roy Way. I Ardtalnaig finns inte något 
boende så när du kommer fram hit ringer du 
till boendet i Killin för transport och 
övernattning. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 611 m, 
sänkning: 596 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 
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Dag 6 – Ardtalnaig – Aberfeldy 
Efter frukost och transport tillbaka till 
Ardtalnaig börjar den här dagen med att du 
vandrar längs en väg och vidare upp till 
bergen med utsikt över Aberfeldy. En 
underbar dags vandring i de mest 
natursköna delarna av Perthshire. Aberfeldy 
är en större stad med affärer, banker och 
restauranger och du får inte missa 
konditoriet på huvudgatan som erbjuder 
Skottlands bästa bakelser och en kopp gott 
te. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 684 m, 
sänkning: 718 m. 
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) - 25 
km  
 

 
 
Dag 7 – Aberfeldy – Pitlochry 
Efter det att du gått over den gamla bron 
“Wade Bridge” följer du en mindre väg 
genom Perthshires högland. Leden går 
genom vacker natur och du passerar 
herrgårdar, gods och underbara trädgårdar. 
Efter det att du passerat genom en skog och 
över en hed når du den fina lilla Viktorianska 
staden Pitlochry. Du är framme och du har 
klarat Rob Roy Way och du är väl värd en stor 
god öl på den lokala puben.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 399 m, 
sänkning: 397 m. 
Lätt-Medel vandring (grad 2,5) – 16 km 

Dag 8 – Hemresa 
Idag är det dags för hemresa om du inte 
beger dig vidare på nya äventyr i Skottland. 
 

Pris och period  
Enligt information på vår hemsida 
www.vandra.se  
 
Antal deltagare 
Från 1 person och uppåt. 
 
 

Svårighetsgrad  
• Snittvärde svårighetsgrad:  3,3 / 5 
• Vandringen är lätt till krävande. Två 

vandringsdagar är lätt-medel, en är 
medel, två är medel-utmanande och 
en är utmanande-krävande.  

• Leden är sedan 2015 markerad.  
• Total sträcka att vandra är 132 km 

fördelade på 6 vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda Bed 
& Breakfast/hotell/gästgiverier längs Rob 
Roy 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.  
 
 

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. 
 

Flyg 

Närmaste flygplatser till startplatsen Drymen 
är: 

• Edinburgh (85 km) 
• Glasgow (39 km)  
• Prestwick (80 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet Pitlochry 
är: 

• Edinburgh (108 km) 
• Aberdeen flygplats (163 km) 
• Glasgow flygplats (148 km)  
• Prestwick (186 km) 

 

Lokala transporter, utresa 

Till Drymen reser du med buss, antingen via 
Glasgow eller Stirling. Notera det finns inte 
så många bra förbindelser per dag. Flera 
alternativ innebär mer än ett byte. 
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Pitlochry reser du enklast med tåg till 
Edinburgh eller Glasgow, det fungerar även 
att resa vidare med buss. 
 

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 
 
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 
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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Rob Roy Way 
Rob Roy Way skapades år 2002 till Rob Roys ära. Leden är 132 km lång och går från Drymen strax 
norr om Glasgow till Pitlochry i Perthshire, i Rob Roys fotspår. Många anser att detta är Skottlands 
vackraste väg genom höglandet. Leden är från år 2015 markerad. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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/

