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Vandra i Skottland 

   
 

St Cuthbert’s Way, 7 nätter 
Melrose – Lindisfarne, 6 vandringsdagar 

 
St Cuthbert’s way är en underbar led som följer St Cuthberts liv och den skotska 
gränsen mot England. Starten för vandringen är den lilla pittoreska staden Melrose, 
där St Cuthbert startade sin prästerliga verksamhet vilken sedermera slutade på The 
Holy Island, Lindisfarne, där han dog år 687. 
 
Det här vandringspaketet går över 7 nätter. Den sista vandringsdagen är kort, varför 
du ges möjlighet att utforska The Holy Island lite närmare. 
 
 

Höjdpunkter 
• En rik religiös och lokal historia 
• Melrose & Melrose kyrka 
• Wideopen Hill 
• Den vackra dalen College Valley 
• Priory på The Holy Island 
• Ett böljande och levande landskap 
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Dag 1 – Ankomst till Melrose 

Från Edinburgh ner till Melrose tar du dig lätt 
med buss, restiden är cirka 1 timme och 20 
minuter. Väl framme i den lilla staden har du 
möjlighet att besöka Melrose kyrka där St 
Cuthbert finns avbildad tillsammans med 
Saint Margaret med Jesus i mitten.  
 

 
 

Dag 2 – Melrose – Harestanes/ 
Jedburgh  
Efter en rejäl skotsk frukost startar din 
vandring över Eildon Hill vilken erbjuder en 
strålande utsikt över Tweed dalen. Leden 
fortsätter ner mot Newtown St Boswells och 
följer därifrån floden Tweeds strand. Du 
passerar över floden och vidare till Maxton. 
Från Maxton följer leden en gammal romersk 
väg med namnet Dere Street fram till 
Harestanes. I Harestanes finns det endast 
ett fåtal bäddar så i regel fortsätter du 
antingen till fots fram till Jedburgh 
Alternativt så ringer du ditt boende i 
Jedburgh som hämtar dig mot en avgift.  
 
Till Harestanes 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 446 m, 
sänkning: 462 m.  
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) – 24 
km 
 
Till Jedburgh 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 598 m, 
sänkning: 592 m.  
Utmanande vandring (grad 4) - 33 km  
 

 
Banks of the Tweed 
 
Dag 3 – Harestanes/Jedburgh – 
Morebattle 
Denna dag börjar du med att korsa floden 
Teviot vid bron Jedfoot. Du fortsätter din 
vandring på Dere Street till dess att du når 
den lilla byn Crailinghall. Vidare passerar 
leden klanen Kers slott Cessford, vilken 
byggdes 1450 av Andrew Ker. Från slottet är 
det inte långt kvar till den lilla gränsbyn 
Morebattle där du övernattar. 
 
Från Harestanes 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 352 m, 
sänkning: 318 m. 
Lätt-Medel vandring (grad 2,5) – 18 km 
 
Från Jedburgh 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 357 m, 
sänkning: 345 m. 
Lätt-Medel vandring (grad 2,5) – 17 km 
 
Dag 4 – Morebattle – Kirk Yetholm  
Denna dags relativt korta vandring börjar 
med en rejäl uppförsbacke. Från Morebattle 
korsar leden floden Kale innan den tar sig 
upp till toppen av Wideopen Hill, 369 m ö h . 
Härifrån är utsikten som namnet säger helt 
öppen, en fin belöning efter den strävsamma 
uppförsbacken. Du tar dig därefter nerför 
berget och över Bowmont Water. Strax 
därefter är du framme vid din nästa 
övernattning, byn Kirk Yetholm. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 317 m, 
sänkning: 297 m. 
Lätt vandring (grad 2) - 11 km  
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Wide Open Hill 
 

Dag 5 – Kirk Yetholm – Wooler 
Den här dagens vandring bjuder på en sväng 
över gränsen och in i England. Landskapet 
blir mera kuperat med underbara vyer när 
leden följer Cheviot Hills kam i 
Northumberland National Park. Leden korsar 
även den vackra dalen College Valley innan 
den når Wooler, en gammal handelsstad med 
anor från 1400 talet. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 646 m, 
sänkning: 681 m. 
Medel-Utmanande vandring (grad 3,5) - 22 
km 
 

 
 

Dag 6 – Wooler – Fenwick 

Leden korsar hedarna Westwood och 
Football och vidare förbi St Cuthberts grotta, 
dit hans stoft togs av flyende munkar under 
ett anfall av Vikingar år 875. Leden går 
genom en skog och ner till Fenwick. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 359 m, 
sänkning: 396 m. 
Medel vandring (grad 3) - 20 km 

 
 
 
 

Dag 7 – Fenwick – Lindisfarne, Holy 
Island 
Från Fenwick går leden vidare på en väg 
med namnet ‘Fishers Back Road’ till 
Lindisfarne. Den här vägen täcks av 
tidvatten i fem timmar var tolfte timme, så 
det är viktigt att planera starten av 
vandringen efter tidvattnet. Väl framme i 
Lindisfarne har du möjlighet att utforska ön. 
Ett tips är ett besök på Priory, ruiner från 
1300-talet och ett slott från 1600- talet. Här 
kan du mellan april och september besöka 
slottet som användes av Roman Polanski när 
filmerna ”Macbeth” och ”Cul-de-Sac” 
spelades in. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 44 m, 
sänkning: 74 m. 
Mycket lätt vandring (grad 1) - 10 km  
 

 
På väg mot The Holy Island 
 

Dag 8 – Hemresa 

Efter en rejäl frukost är det så dags för 
hemresa. Närmsta buss och tågstation finns 
i Berwick upon Tweed dit du lämpligen tar 
dig med buss om tidvattnet tillåter det eller 
med taxi om inte bussen går. 
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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: 2,6 / 5 
• Vandringen är mycket lätt till medel-

utmanande. Beroende på om du bor 
i/vandrar till Jedburgh eller inte 
ändras snittet. 

• En dag är mycket lätt, en är lätt, en 
är lätt-medel, en är medel, två är 
medel-utmanande.  

• Leden du följer är väl markerad och 
väl underhållen.  

• Total sträcka att vandra är 105 km 
fördelade på 6 vandringsdagar. 
 

Boende 
Du bor i första hand på små privatägda Bed 
& Breakfast/hotell/gästgiverier längs St 
Cuthbert´s 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 Melrose 
är: 

• Edinburgh (74 km) 
• Glasgow (147 km)  
• Prestwick (160 km) 

Närmaste flygplatser till slutmålet 
Lindisfarne är: 

• Edinburgh (130 km) 
• Glasgow (200 km)  
• Prestwick (238 km) 

Lokala transporter, utresa 
Till Melrose reser du med buss.  
 
Lokala transporter, hemresa 
Från Lindisfarne reser du med buss eller taxi 
till tågstationen Berwick-upon-Tweed. Från 
Berwick-upon-Tweed reser du vidare med 
tåg. 
 
Notera att antalet bussavgångar från 
Lindisfarne är mycket begränsade. Antalet 
avgångar begränsas av tidvattnet. Vissa 
dagar går inte några bussar alls, du måste då 
lämna Lindisfarne med taxi. 
 

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 

http://www.vandra.se/
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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 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
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.vandra.se/
http://www.yr.no/
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St Cuthbert´s Way 

St Cuthbert var en anglosaxisk munk, biskop och eremit. Han föddes år 634  och startade sin 
prästerliga verksamhet i den pittoreska staden Melrose. St Cuthbert avslutade sina dagar i 
Lindisfarne på Holy Island den 20 mars år 687, där han också begravdes. Enligt legenden 
öppnades hans kista 11 år efter hans död och man konstaterade att kroppen var perfekt bevarad. 
Detta uppenbara mirakel ledde sedermera till att han helgonförklarades och blev norra Englands 
mest populära helgon.  
 
Leden St Cuthbert´s Way invigdes 1996 och är 100 km lång. Den följer den skotska gränsen mot 
England, genom ett underbart böljande levande kulturlandskap. Leden ger även en inblick i  
St Cuthbert´s liv som startade i Melrose och avslutades i Lindisfarne. 

 

 

 

 

 

 
 

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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