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Locatie: Greenock (Glasgow), Schotland 
Jachthaven: James Watt Dock Marina 
Adres:  East Hamilton Street, Greenock 
 
 
Sneltrein naar Greenock 
Voor £ 4,70 kunt u vanaf het vliegveld in 18 minuten met shuttlebus 500, vanaf ‘Stance 1’ bij Terminal 
Building (E), naar Glasgow ‘West Campbell Street’, vlak voor het centraal station [GLC]. Deze rijdt elke 20 
minuten, uw ticket kunt u in de bus kopen. 
 
Hier loopt u in 3 minuten naar ‘Blythewood Street’.  
 

 
 

 
Vanaf hier kunt u in 40 minuten verder naar Greenock kunt met de sneltrein, halte ‘Cartsdyke’ [CDY] met 
de ‘Gourock’ lijn, kosten £ 6,60: http://www.nationalrail.co.uk/  
Deze rijdt elke 30 minuten en uw ticket kunt u bij de automaat op het perron kopen.  
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Of iets sneller: 
Vanaf het vliegveld rijdt u in 21 minuten met bus 757, vanaf ‘Stance 1’ bij Terminal Building (E), naar 
‘Central Way’ (een winkel centrum).  
 

 
 
Hier loopt u in 3 minuten naar ‘Paisley Gilmour Street’. 

 
Vanaf hier kunt u in 25 minuten verder naar Greenock kunt met de sneltrein, halte ‘Cartsdyke’ [CDY] met 
de ‘Gourock’ lijn: kosten £ 5,30: http://www.nationalrail.co.uk/  
Deze rijdt elke 30 minuten en uw ticket kunt u bij de automaat op het perron kopen.  

 
 
Taxi 
Uw kunt ook een taxi nemen reistijd ongeveer 25 minuten, kost ongeveer £ 39,-  
Boek online: https://www.airporttaxis-uk.co.uk/Transfer/Greenock-GLA/Glasgow 
Of bel: +44 141 2507044 
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Let op: Boardingtijd Cherokee is om 18.00 uur! 
We begrijpen dat u zin heeft in uw zeilvakantie, maar op de deze dag zijn we onder andere heel druk met 
schoonmaken, inkopen doen en de was. Als u voor die tijd aan boord komt houdt u ons op en uw bagage 
zou vreselijk in de weg staan, ook aan dek. U kunt proberen uw bagage bij de havenmeester te stallen. 
anders raden we u aan in een pub te wachten tot 18.00 uur. Bedankt voor uw medewerking. 
 
Als u aan boord komt delen we de hutten in en rond 19.00 uur eten we een maaltijd. Na het eten geeft de 
schipper uitleg over het reilen en zeilen aan boord en een veiligheidsinstructie. Het is voor uzelf en de 
andere opvarenden belangrijk dat u hierbij aanwezig bent. 
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