
   

 

Gästbloggare Anna och Bengt Nilsson, vandring på Skye i 
Skottland 
 

 

 

Skye, Skottland 

Armadale – Portree 

28 juni – 7 juli, 2015 

Gästbloggare och fotografer: Anna & Bengt Nilsson 

Tisdag 30/6 2015 

Bagagetransport Ardvasar – Broadford 

Vandring Ardvasar – Ord, 19 km 

Hej Stefan! 

Nu sitter vi på varsin sten i Ord och njuter av den vackra utsikten. Vi tänkte ge lite 

återkoppling från vår första vandringsdag. 

Boendet var utmärkt! Sköna sängar, rent och fräscht, mycket trevlig värdinna, god och 

generös frukost och ett välfyllt matpaket som kostade bara 4 pund, väl värt pengarna. Vi 

åt middag igår kväll på trevliga Ardvasar Hotel. Gott och prisvärt. 

Vi lämnade Homeleigh imorgon kl 8.30 och valde att gå via slottsparken. Den öppnar 

dagligen kl 9.30 men tidigare på tisdagar varför vi kunde komma in redan vid kl 9. Priset 

tycks ha höjts sedan er information trycktes. Vi fick betala 8,50 pund per person. Vägen 

genom parken var fin men kanske onödigt dyr. 

Efter detta valde vi att följa den alternativa vägen. Vägen var glest trafikerad och vi 

kunde gå i godan ro men den hade brantare uppförsbackar än vi trodde. Trots att vi är 
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nybörjare kände vi inte att det var mer strapatsrikt än vi kunde klara av. Solen har skinit 

på oss idag och de ganska kraftiga vindarna har dessbättre varit ljumma! Vi var framme i 

Ord halv två och njuter som sagt av både utsikten och en god kopp kaffe! 

Kort sagt har vi haft en riktigt härlig första vandringsdag och kommer somna ovaggade 

ikväll. 

Bästa hälsningar från Anna och Bengt Nilsson 

Onsdag 1/7 

Vandring Broadford – Torrin, 19 km 

Hej igen Stefan! 

Idag har vi gått från Broadford till Torrin. Vi stannade till vid Coop-butiken och 

provianterade inför dagen efter en stadig och generös skotsk frukost på vårt B&B. 

Vägbeskrivningen var enkel att följa och omgivningarna var oerhört vackra. Det blev inte 

sämre av att värmeböljan har nått ända till Skye. Vi hade upp till 25 grader varmt med sol 

fram till lunch. Åskan hördes i fjärran men inte en droppe regn nådde oss. Längs vägen 

träffade vi bara en person, som studerade geologi och till skillnad från oss inte 

förtrollades av utsikten utan istället tittade på klippformationer. 

På slutet av vandringen fick vi riktigt sätta fart för att hinna med trebussen från Torrin. 

Resan kostade 1,75 pund per person och tog en kvart tillbaka till Broadford. Nu sitter vi 

ute i trädgården på vårt B&B och njuter av solen så länge den varar. 

En kommentar till informationsbroschyren för dag två. I den gula 

informationsbroschyren nämns under rubriken food and drink Elgol och Sligachan som vi 

ju inte kom förbi just idag! Däremot finns det några barer och restauranger i Broadford. 

Hälsningar från Anna och 

Bengt 

 
Broadford, Skye. Foto: Anna & Bengt Nilsson 
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Torsdag 2/7 

Bagagetransport Broadford – Sconser 

Vandring Elgol – Sliagachan, 13 – 19 km 

Alternativ 19 km vandring Du vandrar hela vägen Elgol – Sliagachan 

Alternativ 13 km vandring Båtresa från Elgol till Loch Coruisk och vandring Loch Coruisk 

– Sliagachan, 13 km 

Hej igen Stefan! 

Ny dag igår och ny fantastisk vandring. 

Vi valde att ta den tidiga bussen från Broadford så det blev en likaledes tidig frukost på 

vårt B&B. Bussen lämnade Broadford kl 7.18 och tog cirka 30 minuter till Elgol. Biljetterna 

kostade 3,50 pund per person. 

I programmet fanns tre alternativa vandringar och vi valde alternativ två som skulle ta 

oss från Elgol till Sligachan via en stig längs klipporna. Vi började med en brant klättring 

uppför i det lilla samhället Elgol för att komma till stigen. I etappbeskrivningen framgick 

att vårt alternativ inte var något för höjdrädda och det kan vi skriva under på! Däremot 

var den första sträckan på 3-4 kilometer fantastiskt vacker som tog oss längs en smal 

men upptrampad stig. Om det hade regnat eller varit väldigt blött hade vi däremot följt 

rekommendationen i programmet och valt en alternativ väg. 

 
Foto: Anna Nilsson 

Efter den första sträckan var vi framme vid en strand som förde tankarna till filmen Local 

Hero. Där kunde inte heller kossorna klaga på utsikten. 

http://vandra.se/wp-content/uploads/2015/07/Bengt-Nilsson-stig.jpg


   

 
 

Foto: Anna & Bengt Nilsson 

Efter en kort paus vandrade vi vidare mot dagens etappmål i Sligachan. Längs vägen njöt 

vi även denna dag av gröna kullar, sköna berg (the Cuillins) och flera mindre sjöar. Det 

märktes att vi vandrade längs en led eftersom vi mötte ganska många andra under 

eftermiddagen. 

Efter sex timmars vandring och några pauser senare kunde vi skymta dagens slutmål 

Sligachan Hotel i fjärran. Väl framme vid hotellet bänkade vi oss i baren och unnade oss 

något gott att dricka framför brasan. En underbar avslutning på ännu en riktigt fin 

vandring! 

Strax efter klockan fem blev vi hämtade av nästa B&B-värd som körde oss till The 

Sconser Lodge, vårt boende för två nätter. Utsikten från vårt fönster är bedårande och 

den vällagade maten i restaurangen en njutning för gommen! 

Idag fredag tar vi en paus i vandringen och åker istället lokalbuss till Carbost, där vi ska 

delta i en whiskey-provning på Talisker. Igår kväll pratade vi med några gäster i 

restaurangen som hade försökt boka denna visning men det var helt fullbokat så om 

man är intresserad ska man hålla sig framme i god tid. 

Vänliga hälsningar från Isle of Skye, 

Anna och Bengt 

http://vandra.se/wp-content/uploads/2015/07/Kossa.jpg


   

 
 

Foto: Anna & Bengt Nilsson 

Fredag 3/7 

Vilodag Sconser och besök till Talisker i Carbost, resväg cirka 18 km 

Hej Stefan! 

Dag 4 på vår vandring blev en skön vilodag! När vi hade bestämt oss för Isle of Skye 

började vi titta närmare på programmet och Bengt som har ett stort intresse för whisky 

ville naturligtvis att vi skulle hinna med ett besök på Talisker, det enda destilleriet på 

Skye (än så länge). När det visade sig att deras provning inte var öppen på söndag, som 

enligt programmet var vikt för en vilodag i Portree är vi glada att planeringen inte var 

spikad utan kunde anpassas efter våra önskemål. 

Därför kunde vi istället göra en dagsutflykt till den fantastiskt fina byn Carbost där 

Talisker ligger. Frukosten på Sconser Lodge Hotel serveras från klockan åtta men även 

här är flexibiliteten stor så vi kunde äta lita tidigare för att hinna med lokalbussen kl 8.18 

med byte i Sligachan. 

Väl framme i Carbost promenerade vi runt i byn som ligger pittoreskt vid en havsvik. Vi åt 

en delikat lunch på The Oyster Shed som drivs av en ostronodlare. Därefter väntade en 

guidad rundtur på Talisker som avslutades med en whisky-provning. Den som vill delta i 

en provning ska boka i god tid eftersom dessa bokas upp flera månader i förväg! 

På vägen tillbaka bestämde vi oss för att gå de fem kilometerna från Sligachan till 

Sconser istället för att ta lokalbussen. Det var skönt med en promenad i det vackra 
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vädret men att gå längs vägkanten är inte alls samma njutning som de tidigare dagarnas 

vandringar har gett oss! 

Väl tillbaka på Sconser Lodge njöt vi av det fina vädret, den oemotståndliga utsikten och 

kylda drycker från hotellets bar. Kvällens middag var precis som kvällen innan delikat. 

Värdparet satsar på lokala leverantörer och det sätter sin absoluta prägel på köket. 

Som en oväntad bonus på ännu en underbar dag på Skye fick vi vara med om en 

oförglömlig upplevelse när servitörens dotter spelade säckpipa för alla gäster på bryggan 

utanför hotellet. Sedan väntade mer levande musik framförd av servitören med flera i 

hotellets bar! Ännu en härlig dag är till ända och vi somnar gott till ljudet av vågskvalpet 

utanför vårt fönster. 

Bästa hälsningar Anna och Bengt 
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Foton: Anna &amp; Bengt Nilsson 

Lördag 4/7 

Bagagetransport Sconser – Portree 

09:30 Transfer avgår från Sconser Lodge Hotel 

09:40 Ankomst till Sligachan 

Vandring Sligachan – Portree, 19 km 

Hej Stefan! 

Dag fem väntade en vandring från Sligachan till Portree, en sträcka på ungefär 19 

kilometer. Efter en riklig och vällagad frukost (även om rökt kolja till frukost verkade 

lockande på menyn men var alltför väl tilltagen för att kunna avnjutas i sin helhet för den 

av oss som inte valde den skottska frukosten med ägg, bacon, korv, tomat och 

champinjon  – dock inte blodpudding just idag) försågs vi med varsitt lunchpaket (till en 

kostnad av 6 pund per person) och fick därefter skjuts till Sligachan Hotel. 

http://vandra.se/wp-content/uploads/2015/07/S%C3%A4ckpipa.jpg


   

Där började vi vår vandring längs en upptrampad stig längs kusten vid Loch 

Sligachan.  Äntligen fick vi användning för våra regnkläder då det började regna efter 

ungefär två kilometer. Dessbättre slutade det regna efter någon timme och vi kunde ta 

av oss de blöta regnkläderna i samband med att vi avnjöt vår lunch med en fin utsikt 

över grannön Raasay. 

Dagens vandring fortsatte sedan längs en tämligen väl trafikerad om än mindre landsväg 

och vi konstaterade att vandringar i skog och mark är att föredra. Nästan framme i 

Portree vek vi av från vägen och avslutade dagen längs flodstranden. 

Pga sjukdom blev vi ombokade från vårt ursprungliga B&B i Portree men det nya 

alternativet låg ett stenkast från det förra och var ett utmärkt slutmål på dagens 

vandring. 

Portree är Skyes största stad och verkar vara ett populärt resmål för turister att döma av 

antalet B&B i stan. Det bidrar också till att många restauranger är fullbokade till middag. 

Vi hittade dock en trevlig indisk restaurang där vi åt en god middag. Dessförinnan hade 

vi njutit av Isle of Skye Pipe and Drum Band på torget i stan. 

Hälsningar Anna och Bengt 
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Foton: Anna & Bengt Nilsson 

Söndag 5/7 

Vandring Portree – The Storr, 13 km 

16:00 Transfer avgår från Parkeringsplatsen vid The Storr 

16:20 Ankomst till Portree 

Stefan, 

Sista dagens vandring bjöd på ännu en dag med vandringsvänligt väder, mestadels sol 

och inget regn. Vi lämnade vårt boende vid niotiden och gick förbi Coop-butiken för att 

köpa några smörgåsar och dricka. Butiken är öppen från 7:00 till 23:00 och är ett bra 

alternativ om man vill handla på vägen. 

Efter detta gick vi genom pittoreska Portree och vidare till den led som vi följde under 

dagen. Den tog oss till en början längs kusten men steg småningom cirka 300 meter 

uppåt. Inte heller dagens vandring lämpar sig för höjdrädda men vi fick njuta av de 

fantastiska vyerna ännu en dag! 

Enligt programmet skulle dagens vandring bli 13 km lång men när vi var framme vid The 

Storr för att bli upphämtade av vår transport hade vi lagt 15 km bakom oss, troligen för 

att vi inte alltid navigerade i en rät linje. 
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Kvällens middag intogs på en av de många skaldjursrestaurangerna i den fina hamnen i 

Portree.  Mätta och belåtna efter middagen och lite lagom trötta i benen laddar vi nu för 

hemresan som inleds imorgon med bussresa till Inverness och därefter tåg vidare till 

Edinburgh. 

Bästa hälsningar från Portree Anna och Bengt 
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Foton: Anna & Bengt Nilsson 

Måndag 6/7 

Hemresa 

Farewell Scotland! 

På väg hem från fantastiskt vackra Isle of Skye fick vi en glimt av slottet nedan från 

bussfönstret. 

Med ungefär 10 mil i benen lämnade vi Portree med bussen från busstationen måndag 

morgon strax efter klockan 9. Biljetterna kostade 50 pund och det kan vara värt att 

notera att kontanter var det enda betalningsalternativet. Resan till Inverness tog ungefär 

tre timmar. Där valde vi att byta till tåget för att ta oss till Edinburgh. Järnvägsstationen i 

Inverness var välbesökt och betalningssätten fler än på bussen så vi kunde köpa biljetter 

i en av automaterna på stationen. Resan till Edinburgh tog ytterligare cirka tre timmar. 

Efter en natt i Edinburgh styrde vi kosan hemåt på tisdagen många erfarenheter rikare 

och mycket nöjda med valet av resmål. Isle of Skye ligger inte längs allfarvägen men 

resan dit och hem var mödan värd. Vi reser gärna tillbaka för att se och uppleva mera! 

Varma hälsningar Anna och Bengt 
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Foto: Anna & Bengt Nilsson 

Hej igen Stefan! 

Efter en lyckad semester är vi hemma igen. Som säkert framgått är vi mycket nöjda och 

skulle gärna göra en liknande resa i framtiden. 

Några kommentarer bara. Den sista dagens vandring var okomplicerad såtillvida att man 

såg målet The Storr med blotta ögat mestadels under vandringen men vi saknade ändå 

en liten beskrivning i programbladet. Vi kom dit klockan kvart i tre, vilket var bra eftersom 

det också var den tiden som taxin kom. Men i programbladet, till skillnad från i Macs 

Adventures information, stod det klockan 16. 

 

Cash is King när man åker buss, och likaså på några barer/restauranger. 

 

Ha en fortsatt skön sommar! 

Hälsningar 

Anna 
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