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Vandra i Wales 
 

 

Pembrokeshire Coast Path, norra delen, 6 nätter  
St David’s – St Dogmaels, 5 vandringsdagar 

 

Pembrokeshire Coast Path är en 296 km lång led som följer den vilda och ruggade 
kustlinjen av den västliga delen av halvön Wales. Avskilda stränder, slottsruiner och 
pittoreska fiskebyar är några av de sevärdheter du stöter på under din vandring. 
Andas in doften av vilda örter och blommor och lyssna till ljudet av vågorna som slår 
in i grottorna nedanför. Håll utkik efter lunnefåglar och sälar som njuter av sitt 
kustnära habitat. Denna vandring kommer att ge dig mycket energi, både kroppsligt 
och själsligt. I detta förslag vandrar du den norra delen från St David’s till St 
Dogmaels. Den norra delen av Pembrokeshire är känd för att vara den tuffaste delen 
av leden. 
 
 
Höjdpunkter 

• Whitesands Bay  
• St David’s och dess katedral 
• Häpnandsväckande vyer 
• Klipporna Dinas Head 
• Utmande vandring  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pembrokeshire Coast Path, St David’s – St Dogmaels, 6 nätter 2(6) 

Dag 1 – Ankomst till St David’s 
Du kommer till St David’s under dagen, 
lämpligtvis med buss. Ett hett tips är att 
besöka St David’s-katedralen.  
 

 
St David’s-katedralen 
 
Dag 2 – St David’s – Whitesands Bay  
Din första vandringsdag tar dig längs den 
vilda kusten till fantastiska sandstranden 
Whitesands Bay, en stor men ändå pittoresk 
strand med en otrolig utsikt över Ramsey 
Island. Ett perfekt ställe att äta lunch eller 
mellanmål på. När du känner dig redo kan du 
ta bussen tillbaka till St David’s vilket tar 
omkring 10 minuter.    
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 69 m, 
sänkning: 57 m. 
Lätt vandring (grad 2), 14 km 
 

 
Dag 3 – St David’s – Trefin och transfer 
till Goodwick eller Fishguard 
Du startar dagen med bussen tillbaka till 
Whitesands Bay. Idag har du en tuff dag 
framför dig men med häpnande vyer. Du 
fortsätter att följa den robusta kustlinjen 
längs St David’s-halvön.  Du tar dig upp- och 
nerför några klippor och förbi vackra 
sluttningar fyllda av ljung innan du slutligen 
når staden Trefin. Ordet Trefin kommer från 
det walesiska namnet "Trefaen" vilket kan 
översättas som "byn på bergklacken". I 
Trefin är det glest med boenden så för att 
lösa denna natts övernattning får du en 
transfer till Goodwick eller Fishguard där du 
bor de följande två nätterna. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 705 m, 
sänkning: 716 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 18 km 
 
 

Dag 4 – Transfer till Trefin och 
vandring till Fishguard/Goodwick 
Denna dag startar du med en transfer 
tillbaka till Trefin för fortsatt vandring.Från 

Trefin får du en varierande vandring med en 
utmärkt utsikt tillbaka till St David’s och 
framför dig till den vita fyren utanför udden 
vid Strumble Head. Fyren visar vägen åt de 
fartyg som skall ta sig in i Fishguardhamnen. 
Leden är väl markerad så du borde inte ha 
några problem att följa den. Du måste dock 
vara försiktig, då klipporna kan vara väldigt 
sköra på sina ställen.  
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 268 m, 
sänkning: 1 277 m. 
Krävande vandring (grad 5), 33 km 
 
 
Dag 5 – Fishguard/Goodwick – 
Newport  
Du tar dig vidare genom den pittoreska 
hamnen och vidare längs Dinas 
Headklipporna. Stigen runt halvön är lätt att 
följa genom ljung och ormbunkar. Kullarna 
du möter idag är ganska branta men väl 
spridda. Efter att ha rundat halvön kan du se 
den vackra stranden Newport Sands och du 
når till slut den gamla staden Newport med 
dess intressanta, branta gator, gamla butiker 
och Norman slott. 
 
Sammanlagd höjdmeter, stigning: 777 m, 
sänkning: 736 m. 
Utmanande vandring (grad 4), 21 km 
 

 
 
 

Dag 6 – Newport – St Dogmaels – 
Cardigan  
Din sista vandringsdag längs Pembrokeshire 
Coast Pathär den mest utmanande på hela 
sträckan med många höga klippor att klättra 
upp- och nerför. Du når ledens allra högsta 
punkt precis innan du går ner till Camaes 
Head. Den höga klippstigen ger dig en 
fantastisk utsikt tillbaka till Newport Bay och 
över Cardigan Island. Efter en del slit är du 
äntligen framme i St Dogmaels och ditt 
boende. 
 



Pembrokeshire Coast Path, St David’s – St Dogmaels, 6 nätter 3(6) 

Sammanlagd höjdmeter, stigning: 1 142 m, 
sänkning: 1 134 m. 
Krävande vandring (grad 5), 26 km 
 
 

Dag 7 – Hemresa  
Det har blivit dags att åka vidare på nästa 
äventyr eller hemåt. 
 
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: 4 / 5 
• Vandringen varierar från lätt till 

krävande. En dag är lätt, två dagar 
utmanande och två dagar är 
krävande.  

• Leden du följer är till större delen väl 
markerad och väl underhållen, 
undantag finns.  

• Total sträcka att vandra är 114 km. 
 

Boendet 
Vi bokar er i första hand i de orter som anges 
i programmet, men antalet hotell och Bed & 
Breakfast i direkt anslutning till leden är 
begränsat. Detta innebär att du någon eller 
några nätter kan komma att bo en bit från 
leden eller på annan ort än de som anges i 
programmet. 
 
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 St 
David’s är: 

• Cardiff flygplats (180 km) 
• Bristol flygplats (248 km) 
• Manchester flygplats (325 km) 
• Birmingham flygplats (366 km) 
• London Heathrow (390 km) 
• London Gatwick (449 km) 
• London Stansted (484 km) 

 
Närmaste flygplats till slutmålet St 
Dogmaels/ Cardigan är: 

• Cardiff flygplats (159 km) 
• Bristol flygplats (227 km) 
• Manchester flygplats (271 km) 
• Birmingham flygplats (336 km) 
• London Heathrow (370 km) 
• London Gatwick (428 km) 
• London Stansted (463 km) 

 
Notera att oavsett vilken flygplats du 
flyger till är det lång resa till startplats och 
slutmål, du behöver god marginal. Restiden 
är mellan 5 och 8 timmar. 
 
Lokala transporter, utresa  
Från Cardiff flygplats tar du dig in med buss 
eller tåg till centrum, och sedan går det 
regelbundna tåg till Haverfordwest. Härifrån 
tar du dig vidare med buss till St David’s 
 
Från Bristol och Manchester flygplats finns 
det direktbussar till Cardiff flera gånger om 
dagen. Från Cardiff tar du dig vidare med tåg 
till Haverfordwest och till slut med buss till 
St David’s. 
 
Från Birmingham flygplats tar du 
direktbussen till Cardiff. Därifrån tar du dig 
vidare med tåg till Haverfordwest och 
slutligen buss till St David’s. 
 
Från Heathrow och Gatwick tar du buss till 
Reading station och från Stansted tar du tåg 
in till centrala London. Från centrala London 
åker du från Paddington station eller 
Reading station till Cardiff där du byter tåg 
mot Haverfordwest. Du kommer sedan till St 
David’s med buss. 
 

Lokala transporter, hemresa 
Från St Dogmaels tar du dig lättast med buss 
till Fishguard och sedan tåg till Cardiff 
centralstation. Du tar dig sedan vidare med 
buss eller tåg till Cardiff flygplats. 
 

http://www.vandra.se/
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Ska du till Bristol flygplats tar du lokalbussen 
till Cardigan och vidare med buss till 
Carmathen där du fortsätter med tåg via 
Swansea och Cardiff till Bristol centrum där 
du tar flygbuss sista biten ut till flygplatsen. 
Planerar du att resa hem från Manchester 
flygplats reser du lämpligen med buss via 
Cardigan norröver längs med kusten till 
Aberystwyth. Här byter du till tåg. Tågbyte i 
Shrewsbury och Wilmslow innan du kommer 
fram till Manchester flygplats. 
 
Ska du till Birminghams flygplats är det 
smidigast att åka med buss till Fishguard 
och vidare med tåg till Cardiff. Från Cardiff 
kan du ta dig vidare till Birminghams 
flygplats med buss eller tåg. 
 
Till Londons flygplatser Heathrow och 
Gatwick fungerar det på ett liknande sätt. 
Från St Dogmaels/Cardigan reser du med 
buss till Carmathern för att därifrån resa 
vidare med tåg via Swansea till Reading. 
Från Reading reser du vidare med buss till 
Heathrow eller Gatwick.  
 
In till centrala London och Paddington 
station är restiden från St Dogmaels cirka 7 
timmar. Du tar buss till Carmarthen där du 
byter till tåg och reser vidare med byte i 
Newport till London Paddington station. 
 
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. 
 
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/


Pembrokeshire Coast Path, St David’s – St Dogmaels, 6 nätter 5(6) 

 
 
Klimat 
Vädret i Wales är ganska typiskt för väder i Storbritannien. Havet och golfströmmen gör klimatet 
milt och ett väder som växlar snabbt. Kusten får inte lika mycket regn som en bit in i landet. 
 

 
För mer information se: www.yr.no 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.yr.no/
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Pembrokeshire Coast Path 
År 1952 fick Pembrokeshires kust utmärkelsen ‘Nationalpark’, och då föreslog naturälskaren 
Ronald Lockley en lång vandringsled som skulle följa parken från start till slut. Arbetet påbörjades, 
men vandringsleden öppnades inte upp förrän 1970. Det stöttes nämligen på problem under 
skapandet av leden. Framför allt var det de tråkiga indistruella delarna i Milford Haven som man 
ville undvika så mycket så möjligt. Utvecklarna gjorde ett bra jobb och lyckades undvika det så 
långt det gick, och planterade dessutom träd längs leden för att dölja de tråkiga industiella 
vyerna. Ibland är det endast genom att titta på kartan som man ser att man passerar fabrikerna, 
då leden avskärmats bra ifrån dessa vyer. Hela leden är idag 299 km lång, men varje enskild 
vandrare kan påverka sträckan själv genom att ta genvägar på diverse platser. 
 

 
 
 
 

 
 

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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