Rekognoseringsresa
till Arran/Kintyre 813 juni 2005
Resan genomfördes av
Paul o Birgitta Nyman och
Göte o Monica Lindfors
efter beslut vid
Arrangruppens
planeringsmöte den 15
mars.
Syftet var att på plats bilda
sig en uppfattning om
Arran och halvön Kintyre
och uppgiften var att samla
så mycket information som
möjligt av nytta för framtid
resenärer till de båda
platserna.
Vi började att planera
resan i början av april
genom att boka
flygbiljetter via Ryanair
från Skavsta till Prestwick.
Priset för fyra personer ToR
blev 3.340 kr inklusive alla
avgifter.

1 mile = 1,609 km 1 GBP = 13.90 SEK (050620)

Bilder från resan: Arran
resan 2005 (5,1 MB)
Onsdag den 8 juni
Vi startade från Nynäshamn klockan 18:20 och var framme vid Skavasta flygplats i
Nyköping klockan 19:50. Sträckan är 120 km. Långtidsparkeringen ligger bara 5
minuters promenad från terminalen. Kostnaden för parkering var 300 kr för 5 dygn.
Flyget avgick på utsatt tid klockan 22:05 och vi landade 23:00 (skotsk tid = i
timmes tidsskillnad) dvs. 1 timme och 55 minuters resa. 15 minuter senare hade vi
fått vårt bagage och hämtat ut hyrbilen. Hyrbilen, en Vaxhall Astra kostade 2.420 kr
för 5 dygn inklusive självriskskydd. Vi körde totalt 640 km med en bensinkostnad
på 578 kr.
Resan mellan flygplatsen och staden Ayr där vi bodde på Swallow Station Hotell
är 8 km och den tog ca 20 min.

Torsdag den 9 juni
Efter en härlig engelsk frukost på det gamla klassiska järnvägshotellet började vi
resan mot Ardrossan och färjan till Arran. Sträckan är 35 km och det tog 40 minuter
att hitta färjeterminalen. Biljetterna hade vi bokat i Sverige redan den 10 maj för
att vara säkra på att få plats. Priset för fyra personer och en personbil var 108 GBP
= 1.497 kr. Man skall vara på plats senast 30 minuter innan färjans avgång och
resan över sundet tar 55 minuter.
Färjeterminalen på Arran ligger i Brodick som är Arrans största stad. Från Brodick

åkte vi vidare till Lochranza där Arran destilleriet ligger. En sträcka på 23 km som
tar ca 30 minuter. Vägen är smal och går längs havet där man strax utanför
Brodrick kan se sälar ligga och vila sig på stenarna vid stranden.
Det första starka intrycket av Arran är dess vidunderliga natur, mycket kuperat med
ett högsta berg (Gotafell) som sträcker sig 873 meter över havet. Rododendron
växer villt som ogräs i enorma buskage, mycket vackert denna tid på året. Det finns
också gott om fina vandringsleder och Arran torde vara ett perfekt mål för
vandrare.
Framme i Lochranza checkade vi in på Lochranza Hotel, det enda större hotellet
med 10 rum. I övrigt finns bara enstaka Bed & Breafast. Hotellet har en mycket
välfylld whiskybar och mat och logi i övrigt är ok utan överdåd. Lochranza är en
liten by, vackert belägen i en havsvik, som idag lever huvudsakligen på turism.
Arran distillery ligger några hundra meter från hotellet och vi hade bokat ett besök
där till klockan 14:00.
Fredag den 10 juni
Efter frukosten på hotellet åkte vi till färjeläget till Kintyre, som ligger bara några
hundra meter från hotellet och trafikeras av Caledonian MacBrayne. Färjan går
ungeffär en gång i timmen och överresan till Claonaig tar 30 min. Priset för en
enkel biljett är ToR 7,40 GBP. Bilen kostar 19,95 GBP ToR.
Vår resa på Kintyre mot Campbeltown började vid färjeläget Claonaig, som bara är
ett Färjeläge, utan en enda byggnad förutom en toalett. På en smal väg tog vi oss
till andra sidan halvön Kintyre, ca 10 minuters resa med bilen. På andra sidan ligger
färjestället Kennacraig där det går en färja till Islay och Port Ellen en gång om
dagen. Vi svängde söderut mot Campbeltown och efter 58 km och 1 timme och 15
minuter var vi framme. Vägen på denna sida av Kintyre är av fin kvalite med en
mycket vacker sträckning längs havet.
I Cambpeltown sökte vi upp vårt hotell Craigard House Hotell som är litet, 10 rum,
men vackert beläget med utsikt över viken in mot Cambeltown. Hotellet drivs av
det mycket trevliga värdparet Roger & Catriona som tog hand om oss på bästa sätt.
Klockan 14 hade vi bokat en tid för visning av Springbank Distillery, där vårt Arran
fat ligger och vilar. Visningen tog ca 40 minuter och leddes av en pensionerad
destilleriarbetare som var mycket kunnig. Destilleriet var inte i bruk eftersom man
höll på att bygga om mäskkaren. Efter visningen tog distillery manager Frank
McHardy hand om oss och visade lagret med vårt fat, vi fick klappa fatet och ta
bilder av det.
I Cambeltown finns en trevlig whiskybutik med namnet Eaglesome, Cadenhead en
oberoende butteljerare som ägs av J. and A. Mitchell som också äger Springbank.
De har ett rikt sortiment av Whisky inte minst Cambeltown. t.ex. Springbank,
Longrow och Hazelburn. Där kan man också köpa en vatted malt på lös vikt ur ett
fat som består av dessa tre. Mycket god!
På eftermiddagen gjorde vi en tur till den allra sydligaste delen av Kintyre, Mull of
Kintyre, en resa på ca 70 km som tog drygt två timmar. Vidunderlig natur och
smala vägar.
Lördag den 11 juni
Dagen inleddes med strålande sol och vi valde att köra den östra vägen norrut från
Cambeltown, via Carradale upp mot Claonaig. Detta är en betydligt smalare väg än
den västra vägen, men det finns gott om mötesplatser och det är inga probelm att

ta sig fram. Till Carradale är det 22 km och det tar ca 40 minuter att åka. Därefter
återstår 14 km och ytterligare ca 50 minuter så hade vi kört runt Kintyre halvön
längs kusten. Mycket vacker natur och inte så mycket bebyggelse.
Nästa anhalt var staden Tarbert som är nordlligaste orten på Kintyre, ca 15 km från
Kennacraig och sedan vidare mot Oban 80 km rakt norrut. På vägen dit besökte vi
en vacker naturpark Arduaine Gardens och Loch Melfort Hotel ca 50 km norr om
Tarbert. Otroligt vackert läge i en vik med mycket vackra växter.
Oban distillery ligger mitt i staden med samma namn och där finns en hel del
trevliga butiker utmed hamnen. Ett besök på destilleriet, en butiksrond och en stilla
promenad utmed hamnen avslutades med pinfärska räkor från en liten butik som
sålde allehande "frukter från havet"
Resan fortsatt västerut längs väg A85 till mot Dalmaly och sedan rakt söderut längs
väg A819 mot Inverary, en sträcka på drygt 60 km. Inverary ligger vackert beläget i
den övre delen av Loch Fyne och vår avsikt var att övernatta i staden, men tyvärr
visade sig alla hotell och B&B vara fullbelagda.
Resan fortsatte södeut längs väg A83 till Lochgair, 30 km söder om Inverary. Här
fann vi Lochgair Hotell, ett mysigt ställe med en trevlig restaurang där vi käkade
middag. Efter maten åkte vi vidare till Ardrishaig, ca 16 km längre söderut längs
A83 där vi övernattade på Grey Gull In.
Söndag den 12 juni
Efter frukost åkte vi vidare till Claonaig och färjan till Arran, 37 km som vi
avverkade på 45 min. Åter på Arran började vår Arran tour som gick söderut från
Lochranza på den västr sidan. Vägen är smal och kurvig men mycket vacker. Första
stoppet var i staden Blackwaterfoot, 30 km från Lochranza, där vi fikade på Kinloch
Hotel. Resan fortsatt sedan vidare till den södra spetsen på Arran. Strax före
Kilmory, i en liten bäckravin, ligger det undbart mysiga The Lagg Hotel. Hotellet har
anor från 1791. Här stannade vi för natten och kopplade av i den lugna miljön.
Vi besökte under eftermiddagen Kildonan Hotel som ligger i Kildonan, mycket
vackert beläget på södra stranden av Arran med utsikt över det vidsträckta havet.
Måndag den 13 juni
Hemresan börjar med att vi vänder norrut på Arrans östra sida mot Brodick. Vi
paserar Whiting Bay, Lamlash och Margnaheglish och når Brodick efter ca 25 km.
Denna sida av Arran är mer bebyggd än västra sidan och orterna vi passerar är
större.
Vi besöker Arran Brewery som ligger strax norr om Brodick. Bryggeriet är litet och
det mesta görs för hand. T.ex. sker buteljeringen för hand av två personer. På
vägen hittar vi också Arran Aromatics som är värt ett besök.
Färjan till Ardrossan går klockan 13:50 och vi hinner besöka ett stort
shoppingcenter på väg till flygplatsen. Vårt plan lämnar Prestwick klockan 18:30
och vi landar på Skavsta klockan 21:40 svensk tid.
Sammanfattning
Arran är väl värd ett besök, speciellt om man är naturintresserad. Det är inget för
den inbitne storstadsbon som söker glassig shoping och flotta hotell. I stället får
man uppleva små mysiga byar, underbara slingrande vägar, fantastiska utsikter
över havet och en mycket rik flora och fauna.
Man klarar lätt av att se hela ön på en dag om man inte avser att göra vandringar.
Vi tycker att vår kombination med en utflykt till Kintyre och en bit upp till

"fastlandet - Oban" var utmärkt. Kostanderna för färja är relativt höga och kanske
skall man som ett alternativ föreslå en rundresa från Prestwick - Arran - Kintyre Oban och ner via Glasgow till Prestwick.
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