
 

 

 

 

Program for vandreferie i Cornwall.  

Penwithhalvøen rundt og et Stonehenge besøg.  

lø. 10. juni – lø. 17. juni 2023. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Arrangør: Dansk Vandrelaug, 

Københavns afdeling. 

Indledning 

Penwithhalvøen med Land´s End som det sydvestligste hjørne af 

England ligger i Cornwall. Kystlinjen er spektakulær med meget 

varierende scenerier: vilde og forrevne klinter med skumsprøjt fra 

Atlanterhavet, smukke sandstrande, vandløb, skov-, mark- og hede-

arealer, blomsterenge, lyngklædte bakker, små romantiske fiskerbyer, 

populære feriebyer med kunstoplevelser, Verdensarv område i forhold 

til speciel natur og dyreliv, samt for tidligere tin- og kobber minedrift. Et 

sandt naturparadis for såvel windsurfere som for vandrere. 

Vi er en gruppe på 14 deltagere og 2 turledere. Turen starter med 

flyrejse fra København til London, hvorfra vi fortsætter med ”vores egen 

bus” til Cornwall. 

Vi bor med fuld pension på Chy Morvah i St. Ives i delte dobbelt-
værelser (twin rooms) med toilet & bad. Chy Morvah er en tidligere 
herskabsvilla med en dejlig have og en udendørs opvarmet swimming 
pool. Hver dag køres vi i offentlig eller egen bus til og fra vandrestien.  

På hjemrejsedagen gør vi holdt et par timer ved Stonehenge 
besøgscenter inden vi sidst på dagen bliver kørt til London, hvorfra vi 
flyver hjem til København. 

De første tre vandredage foregår på den sydlige og vestlige kyst.  

Herefter har vi en ”hviledag” til egen disposition. 

Næste dag er en kort vandredag med vandring på den nordlige kyst, 

hvor vi går hjem. Samme aften får vi en unik oplevelse i The Minack 

Theatre, der er skåret ud i klipperne ved Porthcurno som et romersk 

amfiteater. Sidste vandredag er indlandsvandring tværs over halvøen 

og et besøg i Penzance. 

Vi vandrer på The South West Coast Path de fire dage med 

kystvandring og på St. Michaels Way på indlandsturen. Se evt. mere 

under Kort og information.   

Carn Scathe ved Porthgwarra. 



Det forudsættes at deltagerne er i god fysisk form. Vandreturene er 

temmelig anstrengende og med adskillige stejle stigninger alle dage. 

Nærmere beskrivelser ses i Turplanen. 

 

Turplan 

Dag 1, lør. 10. juni 2023: Forventet mødetid i Københavns Lufthavn er 

kl. 05:00. Vi flyver med British Airways til London Heathrow. Du kan 

medbringes 1 stykke bagage på maks. 23 kg og 1 stykke håndbagage.  

Fra Heathrow fortsætter vores rejse i hyret bus ca. 6½ time inkl. pauser 

til St. Ives, hvor vi ankommer sidst på eftermiddagen.  

Vi indlogeres på: 

Chy Morvah 

Bishops Rd, St. Ives TR26 2DB 

United Kingdom 

 

Måske bliver der tid til en lille lokal vandretur i nærområdet inden 

aftensmaden serveres. 

 

På vandredagene: Dagsturrygsækken pakkes med vandflasker, 

regntøj, varm trøje, siddeunderlag og evt. termokande med varmt 

vand/the/kaffe (kogekedel forefindes på værelserne) og madpakke. 

Vi har valgt at beskrive hver rute på et kort og et panel med højdeprofil. 

Farvekoderne beskriver: sti (rød), skov-/natursti (grøn), grå/sort (asfalt 

eller ukendt underlag). 

 

 

Dag 2, søn. 11. juni 2023: Klar til afgang kl. 09:00 med egen bus. 

Vandring: Mousehole til Porthgwarra (15 km. Højdemeter: 486 m (op) / 

473 m (ned). Højde: max. 73 m, min. 3 m. Sværhedsgrad: 

anstrengende. Tid inkl. pauser: ca. 6½ time).  

Vandringen starter i den lille pittoreske 

fiskerby Mousehole.  

Efter et stykke med landevej går stien ud i 

fri natur med flotte udsigter til kysten. Efter 

Lamorna kommer et udfordrende stykke 

med store sten, der skal forceres og stien 

går flere steder tæt på 

kanten. Man skal ikke lide af 

højdeskræk.  

Ved St. Loy passeres et 

stykke strand med store 

rullesten og stien forsætter op 

og ned. Ved Porthcurno er der en lang række stejle trappetrin op til The 

Minack Theatre. Dagens vandring slutter ved Porthgwarra. 

Bussen henter os og kører os hjem til Chy Morvah (45 min. kørsel). 

Store sten på en 800 m lang strækning efter 
Lamorna. 



Dag 3, man. 12. juni 2023: Klar til afgang kl. 09:00 med egen bus. 

Vandring: Porthgwarra til St. Just (16 km. Højdemeter: 380 m (op) / 

278 m (ned). Højde: max. 127 m, min.6 m. Sværhedsgrad: 

anstrengende/moderat. Tid inkl. pauser: ca. 6½ time).  

Vandringen starter i Porthgwarra. Det er 

jordsti eller stenet sti med generelt mindre 

stigninger. 

Ved Lands End støder vi på mange 

besøgende og vi går hurtigt videre. Efter 

Sennen Cove går vi på en let-vandret 

sandsti med udsyn til de mange badende 

og surfere.  

Herefter er der kun få 

km tilbage for os på 

South West Coast Path 

før dagens vandring 

slutter med opstigning-

en ind til St. Just. 

Bussen henter os ved 

Market Square og vi 

har ½ times kørsel 

hjem. 

Dag 4, tirs. 13. juni 2023: klar til afgang 8:45, hvor vi går ned til 

busstoppestedet ved St. Ives Cinema. Vi kører en ½ times tid og når 

frem til Pendeen. 

Vandring: Pendeen til Zennor (15 km. Højdemeter: 386 m (op) / 411 m 

(ned). Højde: max. 131 m, min. 12 m. Sværhedsgrad: anstrengende. 

Tid inkl. pauser: ca. 6 timer).  

 

Vi vandrer fra Pendeen, gennem 

Boscawell og ud til kysten. Herefter bliver 

stien stenet og der er en del vandløb at 

krydse på trædesten. Nogle steder er stien 

meget smal og den kan være mudret.  

Udover fantastiske udsigter ses på denne 

strækning ruiner, der minder os om, at det 

er et tidligere industriområde med mange 

Tinminer. 

På slutningen af vores 

vandring skal vi op ad en 

trappe med 106 trin før vi 

ankommer til Zennor. 

Vi kører med offentlig bus 

tilbage til Chy Morvah (15 

min). 

Carnelloe Long Rock 

Lands End. 



Dag 5, ons. 14. juni 2023: Fridag til egen disposition. 

Der findes mange muligheder for fine oplevelser på egen hånd. Hér 

finder du nogle forslag: 

St. Ives: shopping, museumsbesøg (Tate St. Ives, Leach Pottery, 

Barbara Hepworth Museum and Sculpture Garden), café besøg, galleri 

besøg eller bare dase på stranden. 

Der er gode busforbindelser fra St. Ives. Du kan bruge den lokale 

”rejseplan” til at finde forbindelserne: traveline sw - welcome 

Penzance: tag bussen til Penzance. Besøg St. Michaels Mount 

(https://www.stmichaelsmount.co.uk) og se slottet. Man kan gå ad 

dæmning ved ebbe eller blive transporteret i motorbåd.  

Der findes to kunstmuseer i Penzance: Penlee House og The Newlyn 

Art Gallery begge med kunstnere af ”The Newlyn school”. 

Mulighed for en svømmetur i den flotte udendørs Jubilee Art Deco 

swimmingpool ved Penzance havnefront ud mod Newlyn. Og ellers kan 

man tage del i det livlige bymiljø eller beundre de gamle georgianske 

huse. 

 

Vandretur omkring St. Just: tag bussen til St. Just og tag på vandring  

fra St. Just og ud til Kenidjack & Cape Cornwall og tilbage til St. Just. 

Turen er på ca. 8 km og tager ca. 2½ time. Få turbeskrivelse hos 

turlederne. 

 

Geevor Tin Mine: tag bussen til Geevor. Se mere på 

https://geevor.com 

 

Lands End Visitor Center: tag bussen til Lands End. Se mere på 

Plan Your Visit | Lands End (landsend-landmark.co.uk). 

Dag 6, tors. 15. juni 2023: klar til afgang 8:45, hvor vi går ned til 

busstoppestedet ved St. Ives Cinema. Vi kører ca. 15 min. og når frem 

til Zennor. 

Vandring: Zennor til St. Ives (11 km. Højdemeter: 206 m (op) / 300 m 

(ned). Højde: max. 107 m, min. 7 m. Sværhedsgrad: anstrengende. Tid 

inkl. pauser: ca. 4½ time). 

 

Vi starter med at vandre ud til Zennor Head. Dagens terræn ligner dét 

fra i går. Stien veksler og nogle steder når vegetationen op til livet af os. 

 

Efter ca. 1 times vandring, kommer vi til en lidt vanskelig passage på 

store sten ved Wicca Pool. Vi får en flot nedstigning til St. Ives med den 

smukke hvide sandstrand. 

(fortsættes på næste side) 

Klippe nær Zennor Head. 

https://www.travelinesw.com/
https://www.stmichaelsmount.co.uk/
https://geevor.com/
https://landsend-landmark.co.uk/plan-your-visit/


Vi går hjem til Chy Morvah og efter et par timers hvil, bliver vi kørt ud til 

the Minack Theatre, hvor vi skal opleve en forestilling i dette helt 

særlige teaterrum. 

Vi medbringer selv 

aftensmad & snack 

som nydes før og 

under forestillingen.  

Husk varmt tøj! Vi 

sidder udendørs og 

det bliver køligt, når 

solen er gået ned. 

Vi bliver hentet af 

vores egen bus og kørt 

hjem efter 

forestillingen. 

 

Dag 7, fre. 16. juni 2023: vi går fra Chy Morvah kl. 09:00. 

Vandring: St. Ives til Penzance (16 km. Højdemeter: 309 m (op) / 317 

m (ned). Højde: max. 172 m, min. -2 m. Sværhedsgrad: let. Tid inkl. 

pauser: ca. 6 timer + 2 timer i Penzance?). 

I dag skal vi vandre på en del af St. 

Michael´s Way, der går tværs over 

Penwithhalvøen. Det er en gammel 

handels- og pilgrimsrute. Midtvejs er vi 

højest oppe og kan se ud til både St. Ives 

Bay i nord og St. Michael´s Bay i syd. 

Siden 2016 tæller ruten med som 

”Compostela” vej. Se evt mere på: 

 

http://www.stmichaelsway.net/home 

 

Vi spiser vores frokost i 

Tremenheere Sculpture 

Gardens. 

Herefter fortsætter vi til 

Penzance, hvor der er 

mulighed for at bruge lidt tid 

på sightseeing. 

Vi kører med offentlig bus 

hjem fra Penzance busstation (ca. ½ times kørsel). 

The Minak Theatre. 

På vej ind til St. Ives. 

http://www.stmichaelsway.net/home


Dag 8, lø. 17. juni 2023: Afrejse fra St Ives med bus efter 

morgenmaden.  

Vi ankommer til Stonehenge tidligt på eftermiddagen, hvor vi har et par 

timer til at udforske det neolitiske monument, der er omgærdet af 

mange sagn og myter. Monumentet er rejst for 4.000 – 4.500 år siden 

og er i dag UNESCO Verdensarv område.  

  Stonehenge. 

 

Vi flyver fra Heathrow til København med forventet ankomst 23:40. 

Vi forbeholder os ret til at ændre i rækkefølgen af eller ruten for 

vandringerne, hvis vejret eller andre forhold kræver det. Ligeledes 

kan der forekomme ændringer i rejsetiderne. Information om 

gældende mødetid, afrejse og ankomst udsendes til deltagerne før 

afrejsen. 

Kort og information 

Der findes information på internettet, f.eks. på hjemmesiderne: 

https://www.southwestcoastpath.org.uk/about-coast-path/ 

https://www.cornwalls.co.uk/walking/st_michaels_way.htm 

Ordnance Survey: Land´s End, Penzance & St. Ives, OS Explorer. Kort 

nr. 102 (skala 1:25.000). Kan købes som papirkort, der også inkluderer 

Mobil download (se os.uk/explorer). 

Bøger: 

”Cornwall. Outstanding Cirkular Walks”, Pathfinder®Guides (OS). 

”Cornwall, 40 Coast & Country Walks” af Keith Fergus. 

“Walking in Cornwall” af Graham Uney. 

 

Pakkeliste mm. 

Det er vigtigt at være i god fysisk form, da vandreturene er temmelig 

anstrengende og med adskillige stejle stigninger alle dage. Vi anbefaler 

solide vandrestøvler i det ujævne og meget skiftende terræn. Vejret 

skifter hurtigt og store dele af ruten ligger langt fra vej og civilisation.  

Du skal derfor medbringe dagtursrygsæk med plads til mad, drikkelse, 

regntøj, varmt tøj, evt. vandrestave (SKAL pakkes i kuffert el. lignende 

som bagage, der checkes ind), solcreme & solhat efter behovet på de 

forskellige vandredage. Du kan også medbringe badetøj, da der er 

swimmingpool i haven på Chy Morvah. Men ellers er det 

sommergarderoben og gerne lag-på-lag, vi får brug for      

På rejsen kan du medbringe kuffert med op til 23 kg og et stk. 

håndbagage. 

https://www.southwestcoastpath.org.uk/about-coast-path/
https://www.cornwalls.co.uk/walking/st_michaels_way.htm


Pas, forsikring og valuta. 

Husk at medbringe pas og det blå sygesikringskort. Herudover 

anbefales det at tegne en årsrejseforsikring med afbestillingsforsikring. 

Generelt kan der betales med kort. Det kan dog være en god idé at 

have lidt engelske pund med. Kursen varierer over tid. Kursen i vores 

beregningsgrundlag er 9,00 DKK pr. GBP. 

 

Tilmelding, pris og betaling  

Turens pris er 14.900 DKK, som dækker flyrejse fra Kastrup til London 

Heathrow og busrejse til St. Ives t/r, ophold i delt dobbeltværelse inkl. 

fuld forplejning (uden drikkevarer), daglig transport i offentlig eller egen 

bus til og fra vandrestien, samt en teaterforestilling inkl. transport og 

entré til Stonehenge besøgscenter. Første måltid er aftensmaden på 

ankomstdagen og sidste måltid er morgenmaden på afrejsedagen.  

Vores værelser er enten i hovedhuset eller i annekset. Værelserne er af 

varierende standard, men alle er komfortable med eget bad & toilet, 

kogekedel, TV og gratis Wi-Fi. 

Betaling sker i 2 rater. Første rate på 7.500 kr. indbetales ved 

tilmeldingen. Restbeløbet på 7.400 kr. betales senest 1. april 2023. Der 

tages forbehold for pludselige valutaændringer og energiafgifter. 

Tilmelding på www.dvl-kbh.dk starter 10. januar 2023 kl. 18 og slutter 1. 

marts. Der er plads til 14 deltagere og 2 turledere.  

Informationsmøde og prøvetur: Vi holder informationsmøde for 

deltagerne d. 25. marts 2023 kl. 09:00 på Kultorvet 7, 4. sal, 1175 

København K. Vi serverer kaffe, the og morgenmad. Vi gennemgår 

turen og besvarer spørgsmål. Efter informationsmødet tager vi på 

vandretur fra Farum til Lyngby ca. 17 km i rask tempo Vi forventer at 

være på Lyngby station ca. kl. 17. Husk mad og drikke til dagen; samt 

solidt fodtøj m.m.  

Det er vigtigt at deltagerne er i god form til Cornwallturen. Derfor er 

møde og prøvetur som udgangspunkt obligatorisk, og turlederne 

forbeholder sig ret til at vurdere, om den enkelte deltager kan klare 

turen. 

 

Deltagere og turledere. 

Kun medlemmer af Dansk Vandrelaug kan deltage. Vi bliver 14 

deltagere og 2 turledere:  

Grethe Aagaard, tlf: 2712 4360, e-mail: grethe.aagaard@gmail.com 

Marie-Louise “Ma-Lou” Cooke-Jarlø, tlf: 2680 2396 (efter kl. 17:00),     

e-mail: ma_loujarlo@hotmail.com 

http://www.dvl-kbh.dk/
mailto:grethe.aagaard@gmail.com
mailto:ma_loujarlo@hotmail.com

