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EASTSIDE COTTAGES | ROUTEBESCHRIJVING NAAR EDINBURGH & PARKING

EDINBURGH IN RIJDEN

• Naar Edinburgh rijden vanaf de Eastside Cottages is heel eenvoudig. 

• Aan het eind van het boerenpad slaat u linksaf naar de hoofdweg (A702). 

• Blijft op deze weg rijden totdat u in het centrum van de stad komt. 

 
DE AUTO PARKEREN IN EDINBURGH
 
Er zijn vele parkeergarages in het centrum van Edinburgh – we noemen er hier een aantal. Ze zijn 
duurder dan parkeren op straat maar dan riskeert u in ieder geval geen parkeerboete! 

Het is mogelijk om gewoon langs de weg te parkeren maar lees dan wel de parkeer instructies 
zorgvuldig – de parkeerbeheerders zijn zeer strikt met het naleven van de regels! Op straat parkeren is 
in sommige straten goedkoper dan andere. Als u een korte wandeling niet erg vindt is parkeren op de 
Queen Street Gardens of Heriot Row goedkoper dan de straten in het centrum. Gebruik de Ringo App 
voor herinneringen en den mogelijkheid om de parkeertijd te verlengen. 

• NPC Car Park Castle Terrace (het meeste centrale) Casttle Terrace, Edinburgh, EH1 2EW 
tel: 0345 050 7080 

• Princes Exchange Car Park, 9/2 Riego St, Edinburgh EH3 9BL

• Q Park Quatermile, Simpson Loan, Edinburgh EH3 9AU tel: 0870 442 0104

PARK & RIDES RONDOM EDINBURGH

Een alternatief voor parkeren in Edinburgh zelf is de Park & Ride met een busdienst uitgevoerd door 
Lothian Buses. De dichtstbijzijnde is: 

• Straiton Park & Ride, gelegen aan de A701, tegenover Straiton Retail Park, en net ten zuiden van 
de A720 City Bypass.   EH20 9NP

TAXI & SCOOT

Lekker eten & drinken in de stad? Onze plaatselijk taxi brengt en haalt u op bij de cottages. Bel Alex op 
07771 756471 of email hem via: alex.greenlyne@gmail.com. 
 
Het is ook mogelijk om de auto te nemen en de jongens van Scoot de auto thuis te laten brengen!  
www.scootltd.co.uk


