
Schotland Rond: Deel 1 Aanvullingen 2e druk – 2015  teneinde te kunnen rijden volgens de derde druk [2019]

• Het traject Claonaig-Kilmartin is veranderd: de route via Ellary-Estate is er uit gehaald omdat deze bij slecht weer toch wel erg moeizaam 
was. In plaats daarvan gaat de route bij Achahoish nu oostwaarts over de berg en dan verder langs de kust en Lochgilphead naar 
Bellanoch.

• Apart van de tabel hieronder zijn er zeer veel veranderingen in de onderkomens. Dat is voor u in een bijlage niet bij te houden. Dus als u 
met de 2e druk gaat fietsen is er alle kans dat het uitgezochte onderkomen er niet meer is: bellen of ze nog open zijn.

• Naast een myriade aan kleine verbeteringen [bv. een betere weg naar Rosslynn Chapel] is er geen onoverkomelijkheid om – wellicht wat 
improviserend –  met de tweede druk op weg te gaan.  Haal dan wel de laatste versie van het routespoor binnen: alles actueel.

kaart km heen +/- plaats soort omschrijving datum

7 30 + Powfoot H Café The Powfoot Hotel, aanrader als café . 2018-09

8 49 + Dumfries C Caerlaverock Estate, DG1 4RE, tel.: 01387263066, www.caerlaverockestate.co.uk 2017-07

8 71 - Lochfoot W In Lochfoot  is geen winkel meer 2018-09

9 62 - Creetown C Silver Street laat geen tenten meer toe. Castle is OK 2016-06

11 14 - Wigtown H Wigton Ploughman bestaat niet meer 2016-08

13 51 - Crosshill ChdH Rigg Cottage bestaat niet meer 2016-08

13 51 + Crosshill ChdH
Rigg Cottage is weer beschikbaar  alleen voor fietsers en wandelaars & alleen als je van te voren belt 
of reserveert Telefoon nummer is gewijzigd . Tel nr +44 7740799325 Landline +44 1655740620 
email kate@riggcottage.co.uk

2018-09

14 43 ! Ardossan  
Bij Terminal Arran Ferry is aan de balie een actuele lijst beschikbaar van alle 
overnachtigingsmogelijkheden in de buurt.

2017-07

20 60 ! Ellary route De 6 km over de private weg Elary Estate  is niet makkelijk te fietsen stroken zijn smal ,stuk en 
glibberig

2017-09

21 28 ! Kilmartin B&B Dunchraigaig Guest House heeft nieuw telefoon nr nu 01546 605300 of mobiel 07708958829 2017-09

21 28 ! Kilmartin H Kilmartin Hotel heeft nieuw telefoon nr nu  01546 510250 2017-09

21 0 - Kilmartin B&B Rosebank B&B is gesloten 2017-09

24 32 ! Fort William JH Chase The Wild Goose heeft nieuw telefoon nr nu 01397 748044 2017-09

25 0 + Fort William B&B Mooie B&B Waters Edge ,Achintore Road,Fort William PH33 6RW tel 07557 516338 2017-09

26 3,5 ! Invergarry JH JH is overgenomen, heet nu Saddle Mountain Hostel. Aanrader. 2016-08

26 8 ! Invergarry  
Alternatief over het jaagpad is prachtig nieuw glad rood (tennis) gravel. Niets steil of onfietsbaar, maar
zelfs makkelijk, vlak en rustig.

2016-06

27 32,2 ! Whitebridge  
Alternatief vanaf km 32,2 tot Dores is niet druk en gaat over een prachtige B weg  met leuke koffie/eet 
tentjes onderweg. Na Dores km 54 de N78 fietsroute volgen die over een fietspad en rustige 
landweggetjes naar Inverness gaat.

2016-06

35 11 ! Killin route N7 is niet (meer?) lastig, A827 hoeft niet. Nieuw asfalt, aanrader 2016-08

35 27,5 ! bij Kingshouse route er is een nieuwe fietspad direct naar Strathyre, 5km korter 2016-08

36 68 -  W café is weg 2015-06

37 41,5 + Falkirk C The wheel caravanpark, Rough Castle Farm, Falkirk, tel. 07872 
574164, http://www.thewheelcaravanpark.co.uk

2018-06

43 20,6 + Dalkeith C Lothian Bridge Park, Newtongrange, lothianbridge@tiscali.co.uk (rechtdoor en op A7 500m links) 2015-05

44 26,5 ! Rosslyn Chapel route Nu rotonde rechts oversteken Fietspad 2018-08

44 27 ! Rosslyn Chapel route
Huidige route is slecht begaanbaar nu eerder afslaan van de spoorbaan meteen bij oud stationperron 
met informatiebord en bij Lea Farm  rechts, einde weg links  (B7003) volgen tot Rosselyn Chapel

2018-05

47 38 ! Lowick B&B Black Bull Inn heeft nieuw telefoon nr nu 01289 388375 2017-09

+/- :   + = erbij   - = vervallen    ! = let-op    ... = zie tekst
soort:   C = camping    ChdH = B&B    H = hotel   F = fietsenmaker    W = winkel    P= picknick
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