SKOTLAND - VANDREFERIE PÅ EGEN HÅND

SKOTLANDS VESTLIGE HØJLANDSRUTE
Gennem Trossachs nationalpark emmer det skotske højland af uspolerede
naturomgivelser, autentiske landsbyer og filmiske, smukke udsigter fra
bakketoppe over søen Loch Lomond.

Det kan du glæde dig til
Skotlands ældste langdistance vandrerute fører jer ind i det uspolerede højland. I gamle tider var det golde
landskab kun beboet af nogle få købmænd og hyrder. Her blev slag slået, og røvere og tyvebander søgte
tilflugt i dette afsides område. I dag er regionen stadig stort set uberørt, og landskabet er ekstremt varieret.
Stierne slænger sig langs af bølgende bakker, hvor I indimellem får udsyn til Loch Lomonds bred. The West
Highland Way er i dag blandt de mest populære vandreruter i Europa. I vil komme til at vandre på tidligere
militærveje i det smukke landskab og besøge en tidligere handelsby undervejs for til sidst at slutte ruten af i
Fort William, der emmer af udendørs aktiviteter og oplevelser for naturelskere. Glæd dig til en vandreferie
med smukke og storslåede udsigter i det skotske, golde højland.

Kort

Dagsprogram
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Dag 1. Ankomst til Milngavie
Individuel ankomst til den lille by, der udtales “Mull’guy”. Gå en tur i byens centrum gennem den hyggelige
gågade og køb lidt provianter til den kommende vandretur.
Overnatning på f.eks. Hotel Premier Inn
Dag 2. Milngavie - Drymen
Vandring: ca. 5 timer, 20 km, +235 / -235 højdemeter
Ruten fører jer ud af byen gennem stille skove, og langsomt gør I entre i højlandet. På vej til Drymen
passerer du Glengoyne Distillery. Her stopper I for at smage et glas whisky og lærer mere om produktionen
af den skotske specialitet. Sidst på dagen ankommer I til Drymen, som er den sidste større by, I kommer
forbi i løbet af de næste dage.
Overnatning på f.eks. Bed & Breakfast Ashbank
Dag 3. Drymen - Rowardennan
Vandring: ca. 6-7 timer, 24 km, +625 / -655 højdemeter
På dagens etape starter I med at vandre op ad “Conic Hill”, hvorfra I kan nyde udsigten over Loch Lomond Skotlands største sø. Derfra fører stien jer til landsbyen, Balmaha, og derefter er I væk fra civilisationen i
nogle få kilometer. I følger de smalle gangstier på den østlige bred af Loch Lomonds, hvor landskabet er
som ren poesi.
Overnatning på f.eks. Hotel Rowardennan

Dag 4. Rowardennan - Inverarnan området
Vandring: ca. 6 timer, 19 km, +350 / -360 højdemeter
Dette er en af de smukkeste etaper på West Highland Way. I vandrer på skovveje til vandfaldet i Inversnaid,
der giver associationer til et eventyr. Bagefter passerer ruten langs forbi den idylliske søbred. Ruten
fortsætter varieret i de fredfyldte omgivelser, og i ny og næ får I udsyn over småøer. Ruten fører jer videre
forbi skjulestedet for den skotske bandit, Rob Roy.
Overnatning på f.eks. Hotel Ardlui

Dag 5. Inverarnan området - Bridge of Orchy - Kingshouse
Vandring: ca. 5-6 timer, 16-20, +310 til +475 / -240 til -420 højdemeter
Efter morgenmaden er der transfer til Bridge of Orchy (inkl.), ca. 25 min. køretur. Derfra går ruten mod
dagens destination, Kingshouse, der er en tidligere handelsby midt i højlandet. Den tidligere militærvej fører
jer forbi utallige, dybe, sorte søer og et lille skisportssted.
Overnatning på f.eks. Hotel Kingshouse

Dag 6. Kingshouse - Kinlochleven
Vandring: ca. 4-5 timer, 14 km, +380 / -615 højdemeter
I passerer ved det spektakulære højdepunkt, Buachaille Etive Mòr og kommer derefter til "Devils Staircase".
Soldater, der måtte krydse terrænet, navngav området. Stien fører jer ned i en lille dal og byder på en
vidunderlig udsigt over de omkringliggende toppe. Den lille by, Kinlochleven, byder jer velkommen tilbage
til en vis civilisation efter et par dage i det uberørte højland.
Overnatning på f.eks. B&B Forest View Guest House

Dag 7. Kinlochleven - Fort William
Vandring: ca. 6-7 timer, 24 km, +575 / -580 højdemeter
En lang etape afslutter turen på West Highland Way. I følger igen en gammel militærvej, der fører jer til et
plateau. Gennem stille skove og forbi ruinerne af et lille fort, hvorefter Ben Nevis kommer til syne. Dagens
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rute ender i charmerende Fort William.
Overnatning på f.eks. Guest House Myrtle Bank

Dag 8. Hjemrejse fra Fort William
Udcheckning efter morgenmaden.

Forlængelse af turen
Det er muligt at forlænge turen med 2 dage, så den bliver 10 dage/9 nætter i alt. Da vil dagsprogrammet fra
dag 1-4 være som ovenstående. Dag 5-10 vil være som følgende:
Dag 5. Inverarnan området - Crianlarich området
Vandring: ca. 3-4 timer, 14-17 km, +375 til +460 / -210 til -295 højdemeter
Efter at have vandret op og ned de sidste dage, bliver stien mere jævn på dagens etape. West Highland
Way stiger langsomt fra Inverarnan, indtil I passerer den lille landsby Crianlarich. Herfra får I et malerisk
panorama syn ud over Loch Lomond og bjergetoppene af Ben More og Stob Binnean. I fortsætter af
skovstien til Crianlarich, hvor dagens etape ender.
Overnatning på f.eks. B&B Glenardran House

Dag 6. Crianlarich området - Bridge of Orchy/Inveroran
Vandring: ca. 5-7 timer, 17-25, +270 til +560 / -260 til -550 højdemeter
Igen i dag venter der en vidunderlig udsigt. Efter den lille landsby, Bridge of Orchy, fortsætter I op af en lidt
længere stigning. Bagefter kommer I til at vandre på de gamle militære veje, der fører jer forbi små
skovområder og videre til hotellet i Inveroran. Et isoleret område, der giver en autentisk følelse af det
skotske højland.
Overnatning på f.eks. Hotel Inveroran

Dag 7. Bridge of Orchy/Inveroran - Kingshouse
Vandring: ca. 5-6 timer, 16-20, +310 til +475 / -240 til -420 højdemeter
Dagens destination er Kingshouse - en tidligere handelsby midt i højlandet. Den tidligere militærvej fører jer
forbi utallige, dybe, sorte søer og et lille skisportssted.
Overnatning på f.eks. Hotel Kingshouse

Dag 8. Kingshouse - Kinlochleven
Vandring: ca. 4-5 timer, 14 km, +380 / -615 højdemeter
I passerer det spektakulære højdepunkt, Buachaille Etive Mòr, og kommer derefter til "Devils Staircase".
Soldater, der måtte krydse terrænet, navngav området. Stien fører jer ned i en lille dal og byder på en
vidunderlig udsigt over de omkringliggende toppe. Den lille by, Kinlochleven, byder jer velkommen tilbage
til en vis civilisation efter et par dage i det uberørte højland.
Overnatning på f.eks. B&B Forest View Guest House

Dag 9. Kinlochleven - Fort William
Side 3 af 7
Ruby Rejser | Europaplads 16, 1. sal | 8000 Aarhus C | Tel. +45 86 15 35 99
ruby@ruby-rejser.dk | www.ruby-rejser.dk

Vandring: ca. 6-7 timer, 24 km, +575 / -580 højdemeter
En lang etape afslutter turen på West Highland Way. I følger igen en gammel militærvej, der fører jer til et
plateau. Gennem stille skove og forbi ruinerne af et lille fort, kommer Ben Nevis til syne. Dagens rute ender i
charmerende Fort William.
Overnatning på f.eks. Guest House Myrtle Bank

Dag 10. Hjemrejse fra Fort William
Udcheckning efter morgenmaden.

Sværhedsgrad 3-4
God fysisk kondition er anbefalet for West Highland Way. Stigningerne er som regel ikke et problem, men
de lange distancer kan være anstrengende.
Vandrestierne er vedligeholdt og er godt skiltet.
I får tilsendt afrejseinformation på dansk hjemmefra. Rutebeskrivelse og kort bliver udleveret på
starthotellet.
Se mere om sværhedsgrader, vandretider og højdemeter på dette link.

Indkvartering
På turen overnatter du på gode 3* hoteller og fine gæstehuse. Alle værelser er med eget bad og toilet, og
opholdet er inkl. morgenmad.
I kan bestille madpakker på hotellerne. Arrangeres og betales lokalt. Der er mulighed for aftensmad på alle
hoteller. Nogle steder vil der også være mulighed for at spise på eksempelvis den lokale pub.

Hvordan kommer man frem
Fly:
Du kan flyve til Edinburgh eller Glasgow.
Fra begge lufthavne kan man tage bus til centrum og videre med tog til Milngavie (ca. 45 min - 1 1/2 time).
Ved hjemrejse kan I tage tog eller bus til Edinburgh og Glasgow. Se mere om tog hos National Rail.
Busbilletter anbefales at forudbestille hos CityLink.
OBS:
Vi anbefaler altid, at du får bekræftet turen hos os, før du arrangerer fly/tog/bus til destinationen.
Vi kan være behjælpelige med at arrangere fly. Kontakt os for at høre nærmere.

Klima
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Bestil
1 person. Enkeltværelse

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

04-04-2020 - 09-04-2020

7 nætter

9198,-

BESTIL

10-04-2020 - 15-05-2020

7 nætter

9698,-

BESTIL

16-05-2020 - 28-08-2020

7 nætter

9998,-

BESTIL

29-08-2020 - 25-09-2020

7 nætter

9698,-

BESTIL

26-09-2020 - 10-10-2020

7 nætter

9198,-

BESTIL

04-04-2021 - 09-04-2021

7 nætter

9198,-

BESTIL

10-04-2021 - 15-05-2021

7 nætter

9698,-

BESTIL

16-05-2021 - 28-08-2021

7 nætter

9998,-

BESTIL

29-08-2021 - 25-09-2021

7 nætter

9698,-

BESTIL

26-09-2021 - 10-10-2021

7 nætter

9198,-

BESTIL

Startdato

Varighed

Pris pr.
person*

04-04-2020 - 09-04-2020

7 nætter

5998,-

BESTIL

10-04-2020 - 15-05-2020

7 nætter

6598,-

BESTIL

2 personer. Dobbeltværelse
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16-05-2020 - 28-08-2020

7 nætter

6798,-

BESTIL

29-08-2020 - 25-09-2020

7 nætter

6598,-

BESTIL

26-09-2020 - 10-10-2020

7 nætter

5998,-

BESTIL

04-04-2021 - 09-04-2021

7 nætter

5998,-

BESTIL

10-04-2021 - 15-05-2021

7 nætter

6598,-

BESTIL

16-05-2021 - 28-08-2021

7 nætter

6798,-

BESTIL

29-08-2021 - 25-09-2021

7 nætter

6598,-

BESTIL

26-09-2021 - 10-10-2021

7 nætter

5998,-

BESTIL

Priserne er aktuelle dagspriser gældende den 28. marts 2020.

Praktiske Informationer
Mulige ankomstdage:
Hver dag fra 4. april til 10. oktober 2020 og 2021
Inkluderet i prisen:
7x overnatning inkl. morgenmad
Bagagetransport
Entre på Glengoyne whisky distilleri, inkl. smagning
Transfer fra Inverarnan området til Bridge of Orchy (dag 5)
Detaljeret rutebeskrivelse på engelsk
GPS ruter muligt at få tilsendt
Nødtelefon
Ikke inkluderet i prisen:
Transport fra/til Danmark
Evt. turistskatter
Tillæg:

Transfer ved ankomst:
Glasgow lufthavn - Milngavie: 470 kr. i alt (1-4 pers.)
Edinburgh lufthavn - Milngavie: 930 kr. i alt (1-4 pers.)
Transfer ved hjemrejse:
Fort William - Glasgow lufthavn: 1690 kr. i alt (1-4 pers.)
Fort William - Edinburgh lufthavn: 2100 kr. i alt (1-4 pers.)
Ekstra nat inkl. morgenmad:
Milngavie: dobbeltværelse 610 kr. pr person/enkeltværelse 875 kr. pr person
Fort William: dobbeltværelse 530 kr. pr person/enkeltværelse 990 kr. pr person
Forlængelse (10 dage/9 nætter i alt): dobbeltværelse 900 kr. pr person/enkeltværelse 1650 kr. pr
person
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Børnerabatter:
0-2 år: gratis
3-10 år: 50%
11-15 år: 25%
Gælder kun ved opredning og 2 fuldt betalende på værelset.
NB:
Ikke muligt at medbringe hund på turen.
Agentforbehold:
Ruby Rejser er agent og formidler for denne rejse. Arrangør er Euro Trek, og rejsen sker i henhold til
arrangørens betingelser. Se betingelser og læs om Euro Trek. Din rejse er stadig dækket af Ruby Rejser’s
medlemskab af rejsegarantifonden, medl. nr. 206. Ruby Rejser har prisgaranti, så vi matcher prisen, hvis den
findes billigere hos en anden udbyder på bestillingstidspunktet.
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