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 ,סקאי האי ,הצפוני החוף ,היילנדס ,שייר'פרת ,פיפה:  באזורים ימי טיול 61 – סקוטלנדלמפורט  טיול מסלול
 אדינבורו ,סטירלינג ,ארגיל

 להורדה וצפייה כיצד ייראה המסלול השלם (שתרכשו מהמסלול המלא יומיים) מסלול חלקי

 ל מפורטטיומסלול מבנה 
 :כולל  פורטטיול מ מסלול .1

מסלול במהלך הצפייה בקובץ המומלצות לאפשרויות ה, טיולמסלול הניווט ב, פורטמבנה מסלול טיול מדפי הסבר ראשונים על  .1.1
 .נחיות לטיולכנות והה, הדפסה, גיבוי ,הטיול עצמו

 .סדר אתרים יומיהכוללת מומלץ ה של מסלול הטיול תקציר האתרים טבלת .1.1
 .אופי הטיולהסבר קצר על  .1.1
 .לפי הטבלאות המפורטות בסעיפים הבאים המסלולים היומייםפרוט  .1.1

מסלול הנסיעה לניווט הכולל , יעד, מקור, שעת יציאה ושעת הגעה: טבלת נסיעה ברכב כוללת את המידע הבא -( כחול)טבלת נסיעה ברכב  .1
( מ"ק)מרחק , אם במהלך הטיול אתם צופים בקובץ מסלול הטיול בטלפון או בטאבלט כדי לנווט עבורלאפשר שאליו  Google Mapsקישור ל 

 .Google Mapsלפי ( שעות)וזמן 
 ,אתר/שם האטרקציה, טווח שעות מומלץ לביקור, חובה או לא חובה: אתר כוללת את המידע הבא/טבלת אטרקציה -( אדום)טבלת אטרקציה  .1

, לעיתים קישור לסרטון על האתר, קישור לאתר האינטרנט ,היכן לבקר, היסטוריה: אתר הכוללת/פסקת מידע על האטרקציה, כתובת מלאה
 .קישור לשעות פתיחה ועלות כניסה

 .יולהט מסלולהמתאים ל שם העיר או הכפר או האזור שסביבו מומלץ לחפש מקום לינהאת טבלת לינה כוללת  -( ירוק)טבלת לינה  .1
קישור אחד לרשימת כל מקומות הוא הסוג הראשון : Booking.comסוגי קישורים של  1בסיום המסלול היומי  -מקומות לינה מומלצים  .5

רשימה מומלצת זו יכולה . הסוג השני מספר קישורים למקומות לינה מומלצים בעיר או בכפר. הלינה הפנויים בעיר או בכפר שנקבע שלנים בו
 B&B: םהות סוגי הלינ. מומלץ להזמין את הלינות מראש ולא תוך כדי טיול. טיולללסייע לכם כאשר אתם מתחילים להזמין את הלינות 

(Bed & Breakfast) (1-11 חדרים) , ודירות ( חדרים 111)+מלונות , (חדרים 11-11)מלונות כפריים(Apartment or Self Catering ) עם
 .שזה חשוב לו או דואג מימים חמים לבדוק האם יש מיזוג במקום הלינהמי . ברוב מקומות הלינה אין מיזוג ואין צורך .מטבח ללא ארוחת בוקר

לצפייה  וקישור למסעדה כתובת, שם המסעדהאת המידע כולל . בסיום המסלול היומי רשימת מסעדות לארוחת ערב -מסעדות מומלצות  .6
 .ובעונת השיא מומלץ להזמין שולחן מראש תפריטיםב

קיצרתם את הטיול באתרים אחרים ואתם רוצים להחליף אתרים או במידה לבחירה אתרים נוספים  רשימת –אתרים נוספים לשילוב ביום זה  .7
 . באותו יום

לב באותו הנמצאים באזור הטיול היומי וניתן לש( אופניים ועוד, פארק חבלים)בסיום המסלול היומי רשימת פעילויות כגון  -פעילויות מומלצות  .8
ובדקו שבתאריך זה הפעילות מתקיימת לפני הטיול בחרתם פעילות מסוימת כנסו לאתר האינטרנט של הפעילות  מסלולבמידה ובלימוד ה. יום

קחו שהזמנתם  התכנון המחודש הכולל פעילותבהתאמת . וניתן להזמין לשעה ספציפית המתאימה לתכנון המחודש שלכם של אותו יום
 .ביום זה יםאחראו אתרים לוותר על אתר תצטרכו  אם הוספתם פעילות .בחשבון זמני נסיעה
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 .קישורי אינטרנט נוספים ועוד, מידע על האזור -מידע נוסף  .9
  .ם הצעה לשינוי לפי אופי הטיול שלכם או מגבלת הזמןעהערה נוספת לחשיבה בקשר למסלול יום זה  -הערה ליום זה  .01
יום הראשון ומסיימים לאחר מספר ימים בערב בבוקר המתחילים . 19:11ועד  19:11בנוי מימי טיול מלאים משעה  המסלול - תכלליהערה  .11

תעשו . תחילת הטיול בנקודה בה לרוב נוחתים וסיום הטיול בנקודה בה לרוב ממריאים או נשארים בעיר גדולה עוד מספר ימים. האחרוןיום ה
 .יתאים לאופי הטיול שלכם המסלולהטיול כדי ש מסלולאתם יכולים לעשות התאמות בכל  .לפי מועדי הטיסה בפועללעצמכם את ההתאמות 

זמני הנסיעה כוללים תוספת זמן וזמני הביקור בכל . ייתכן והזמנים ייראו לכם לחוצים ואולי מספר האתרים בכל יום גדול - מסלול הטיול זמני .11
פשר לדלג על חלק וא אתם לא צריכים להרגיש במרוץוכל אחד מטייל בקצב שלו . אין כוונה שתספיקו הכל. והתוכנית אפשרית מתאימיםאתר 

 .מהאתרים
האפשרות . במידה וקישור לאתר אינטרנט לא נפתח בקליק מהמסמך עצמו יכולות להיות לזה מספר סיבות - קישור לאתרי אינטרנט .11

או לדף  את שם המקום בגוגל ותגיעו לאתר המעודכן חפשוהאפשרות השנייה . לדפדפן מקובץ המסלול הראשונה להעתיק קישור זה ידנית
לפעמים אבל מתבצעות בדיקות תכופות של כתובות האינטרנט של האתרים במסלול ועדכון המסלול בשינויים  .המעודכן שאינו פעיל מהמסמך

 .עמכם הסליחהואם אינם פעילים בן העדכונים משתנים הקישורים 
האם  אתם תגיעו אליו ולבדוקש הבשעו ךוח בתאריפתבמסלול בשלב הלימוד של המסלול להיכנס ולבדוק שכל אתר עליכם  - מועד הטיול .11

  .או בכלל נסגריםבשבוע מצטמצמים לימים מסוימים ימי הפעילות של אתרים מסוימים בתקופת החורף  .מראשם רכישת כרטיסי חובת
או  Wi-Fiערב במלון בו יש רשת בכל מומלץ גם בטיול עצמו . מומלץ ללמוד את המסלול הרבה זמן לפני היציאה לטיול - לימוד המסלול .15

לעיתים אין קליטה סלולארית במהלך הטיול עצמו ברכב או . קליטה סלולארית להיכנס לכל הקישורים וללמוד את המסלול של היום הבא
 . מחוצה לו ולכן לא תוכלו להפעיל את קישורי המסלול במהלך היום
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 טיולה במסלול ניווט
. GPSניווט בטיול עצמו מתבצע בדרך כלל בעזרת מספר אפליקציות ניווט הקיימות היום למכשירים הניידים טלפונים או טאבלטים או מכשיר  .1

 Googleבקובץ מסלול טיול זה שרכשתם כל הקישורים לניווט מתבצעים בעזרת קישור לאפליקציית הניווט הפופולארית ביותר בעולם של 
Maps (גוגל מפות )אם  .הנמצאת בכל טלפון נייד או טאבלטGoogle Maps ללמוד להכיר ולתרגל ניווט באזור , לא מותקנת מומלץ להוריד
למי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת או רוצה לנווט . שאנו מכירים Wazeמאוד דומה לאפליקציית  Google Mapsאפליקציית  .מגורכם

ציית הניווט שלכם את שם האתר או את הכתובת מטבלת האטרקציה או כנסו לקישור באינטרנט הזינו באפליק Google Mapsידנית בעזרת 
 .של האתר שמופיע במסלול ומצאו את הכתובת המדויקת שלו

זו דרך מעולה ובקובץ המסלול הניווט בטבלאות הנסיעה קישורים הפעלת בעזרת מתבצע  Google Mapsניווט בטיול עצמו עם אפליקציית  .1
 Googleברוב המקרים הקישורים יעבדו טוב מאוד ויפעילו את אפליקציית הניווט . אבל זו המלצה בלבדמבלי להזין אפילו כתובת אחת לנווט 

Maps . מקישור של  הפעלההסיבה העיקרית שזו המלצה כיGoogle Maps  בקובץ המסלול לאפליקציית הניווטGoogle Maps  ממכשיר
לרוב זה עובד מצוין אבל לא  .בגרסאות האפליקציה ובהגדרות נוספות בתוך המכשיר הנייד, וג המכשיר עצמוטלפון או טאבלט תלויה מאוד בס

 .תמיד זה עובד תקין בכל מכשירי הטלפון הניידים ובכל סוגי הטאבלטים הניידים
ליעדים  Google Mapsרי ניווט של עם מספר קישו Wordכדי לא להיות מופתע בטיול עצמו מומלץ מאוד ליצור לעצמכם קובץ  -תרגול בבית  .1

למכשיר הטלפון הנייד או  PDFה קובץ להעביר את  .PDF בפורמט Save asלשמור את הקובץ  .קרובים באזור שכונת המגורים שלכם
. תקין והכל עובד Google Mapsשקישורי הניווט פותחים את אפליקציית הניווט  בדקו .ל ולנסוע בשכונה שלכם"הטאבלט איתו תטיילו בחו

הכנה זו בבית תמנע הפתעות ותסכול כבר בניווט הראשון במהלך . ההגדרות במכשיר שלכם כדי שיעבוד לשנות אתתקין נסו אם אינו עובד 
 .למרות שתמיד תוכלו להזין ידנית את שמות האתרים או כתובתם באפליקציית הניווט שלכם אם זה לא יעבוד כמצופה, הטיול עצמו

בדפדפן האינטרנט שלכם שאינו  Google Mapsהטיול בבית במחשב האישי כל קישורי הניווט ייפתחו תמיד את אתר בזמן לימוד מסלול  .1
כלומר במחשב האישי תמיד . שהיא תשמש אתכם בטיול מתוך הטלפון הנייד או הטאבלט Google Mapsלניווט ולא את אפליקציית הניווט 

 .ציית הניווט ולא האתר בדפדפןאפליקתיפתח ייפתח האתר בדפדפן וממכשיר נייד 
 

 Google Mapsמצבי עבודה עם אפליקציית הניווט 
 :יודעת לעבוד בשני מצבים Google Mapsאפליקציית  
 (.מצב מחובר לאינטרנט וכמובן שחייבת להיות לכם חבילת גלישה ושיש באזור הטיול קליטה סלולארית - Onlineמצב ראשון נקרא  .0
מצב לא מחובר לאינטרנט ועובד רק מול לוויינים ומתאים למצב כאשר אין קליטה סלולארית באזור הטיול ואולי לא  -  Offlineמצב שני נקרא  .1

ולהוריד  Google Mapsכדאי לפני היציאה לטיול להיכנס לאפליקציית ובכל מקרה  Offlineכדי לעבוד במצב . רכשתם חבילת גלישה
כדי להוריד את המפות הלא מקוונות פתחו את . של אזור הטיול שיאפשרו לכם ניווט בכל מצב" מפות לא מקוונות"אפשרות בתפריט הנקראת 

האפשרות להוריד מפות לא ( בטלפון הנייד או בטאבלט שלכם Google Mapsתלוי בגרסת ה )בתפריט הראשי של האפליקציה , האפליקציה
כיצד . בגרסאות חדשות יותר של האפליקציה" ין חיבור לאינטרנטכשא"בגרסאות ישנות או " מפות לא מקוונות"מקוונות יכולה להיקרא 

או באנגלית  https://www.youtube.com/watch?v=_sa0wHZRKlcמורידים מפה לא מקוונת של אזור הטיול ראו בסרטון הבא בעברית 
https://www.youtube.com/watch?v=n2clgre1yOE. 

 

https://www.youtube.com/watch?v=_sa0wHZRKlc
https://www.youtube.com/watch?v=n2clgre1yOE
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 טיולמהלך הוכיצד מנווטים בבקובץ מסלול טיול  Google Mapsמהם קישורי הניווט של 
 :ובעזרתם אפשר לנווט Google Mapsל סוגים של קישורים לניווט הפותחים את אפליקציית הניווט ש 1מסלול הטיול היומי מכיל 

לאורך היום יופיעו מספר טבלאות נסיעה בין כל ". נסיעה ברכב"מופיע בטבלאות בצבע כחול שכותרתם והמומלץ לנווט איתו  הראשוןהקישור  .1
. האתר שסיימתם לטייל לבין האתר הבא אליו אתם נוסעים כאשר אתם רוצים לנווט ליעד הבא חפשו את טבלת הנסיעה בין. טיולב םאתרישני 

קישור למסלול הנסיעה לניווט שהוא קישור , אתר היעד, אתר המקור, שעת יציאה והגעה: מציגה את נתוני הנסיעה הבאים כל טבלת נסיעה
נווט בחרו לכדי להתחיל . מ וזמן הנסיעה"קב המרחק, Google Maps Directionsונקרא לניווט  Google Mapsלפתיחת אפליקציית 

אלו . תחילו לנווטתו Google Mapsבקישור של טבלת הנסיעה המתאימה לנסיעה הבאה והוא יפתח עבורכם את אפליקציית הניווט של 
 .הקישורים המומלצים יותר לניווט ולא הקישור הבא היומי

אטרקציות והוא מכיל את מסלול הנסיעה בין כל ה Google Maps Directions Day Routeמצא בכותרת יום הטיול ונקרא נ השניהקישור  .1
כל אפליקציית כמו ב את הנתונים היומיים הבאים המציגש Google Mapsבהפעלת הקישור מתחברים לאפליקציית . אתרים באותו יוםוה

אפשר . היומי מ וזמן הנסיעה"ק/מיילב המרחק, אליהם תנווטו (אתרים/אטרקציות) הנקודות, כיווני הנסיעה, מפת הנסיעה: ניווט שאתם מכירים
שסיימתם קטע זה ואז לבחור לנווט עם הקישור היומי אבל צריך לשים לב שכאשר מגיעים ליעד הבא צריך לבחור המשך לנקודה הבאה או 

 .במידה ולא דיווחתם שהגעתם ליעד מסוים תקצת מסורבלאפשרות ניווט בעזרת הקישור היומי . לנקודה הבאהבניווט הוא ממשיך 
 

 ניווטסיכום ההנחיות ל
נייד או הטאבלט לטלפון ה PDFהעבירו את קובץ מסלול הטיול בפורמט  Google Mapsכדי שתוכלו להפעיל את קישורי הניווט לאפליקציית  .1

 UKTravelPlanי העתקה או שליחת מייל עם קובץ המסלול או לצפות בקובץ המסלול בדפדפן האינטרנט במכשיר שלכם באתר "שלכם ע
 .באזור האישי תחת מסלולים

 הטיול אזור שלאת המפה " מקוונות לא מפות" הנקרא בתפריטהורידו  Google Maps אפליקצייתתנווטו בעזרת  ובמכשיר הנייד אית .1
 .מצב בכל ניווט לכם שתאפשר

 .נסיעה קראו את טבלת האטרקציה היות ולפעמים כחלק מתיאור האטרקציה יש מידע גם לגבי מסלול הנסיעהכל לפני תחילת בטיול  .1
לניווט בקטע הנסיעה שלכם  Google Mapsשיפתח את אפליקציית  Google Maps Directionsבטבלת הנסיעה ברכב בחרו בקישור  .1

בחלק מהטלפונים הניידים ולא ברורה הסיבה לפעמים מופיע במקום כפתור . שיתחיל את הניווט" מסלול"ויאפשר לכם לבחור בכפתור 
את הכתובת  נווהזי Google Maps בצורה רגילה את אפליקציית פתחובמקרה כזה . שלא מוביל לניווט" תצוגה מקדימה"כפתור " מסלול"

 .בחלון החיפוש מטבלת האטרקציה
 .תואם את המידע שכתבתי בטבלת פרטי הנסיעה Google Mapsבאפליקציית וזמן הנסיעה  מ"ק/בדקו האם מספר המיילים .5
 .ר בטבלה או את שמוהזינו באפליקציית הניווט שלכם את כתובת האת, למי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת או הדפיס את המסלול .6
 .מומלץ שבמכשיר איתו אתם מטיילים טלפון נייד או טאבלט תהיה לכם חבילת גלישה לאינטרנט .7
מכשיר הטלפון הנייד או הטאבלט איתו תטיילו העבירו את הקובץ ל. עם קישורי ניווט לאתרים בשכונה שלכם PDFצרו קובץ  -תרגול ניווט  .8

והכל עובד  Google Mapsשקישורי הניווט פותחים את אפליקציית הניווט  ובדקו PDFסעו עם הרכב בשכונה ותרגלו ניווט עם קובץ . ל"בחו
 .תקין

 

https://goo.gl/maps/5GneEhgbeWAjd73VA
https://goo.gl/maps/bmQn1PLRgTqQ374g6
https://goo.gl/maps/5GneEhgbeWAjd73VA
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 האפשרויות המומלצות לצפייה בקובץ המסלול במהלך הטיול עצמו
 :השיקולים בקביעת סדר האפשרויות המומלצות הם  .1

 ?(ת לטאבלטעדיפו)היכן קובץ המסלול קריא יותר  .1.1
או כפי שמומלץ  Gmailאו דרך פתיחת הקובץ בדואר  UkTravelPlanהאם באזור האישי באתר : היכן תצפו בקובץ המסלול  .1.1

 ?והאם מטלפון נייד או טאלבט Acrobat Readerבאפליקציית 
קישורי המידע ונוחות , קישורי הלינות, קישורי האתרים, בצורה טובה שמאפשרת ניווט Google Mapsהיכן נפתחים קישורי הניווט ל  .1.1

 .החזרה לקובץ המסלול בנקודה ממנה יצאתם לאחד הקישורים
 :לאור שיקולים אלו זהו סדר אפשרויות הצפייה המומלצות במידה והכל עובד טוב מבחינתכם ומתאים לכם .1

 .Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerוצפייה באפליקציית  ירלאחר הורדת הקובץ והעברתו למכשבטאבלט  .1.1
 .באזור האישי UKTravelPlan בתוך אתרבטאבלט  .1.1
 .Gmailאו פתיחה בדואר  Acrobat Readerוצפייה באפליקציית  לאחר הורדת הקובץ והעברתו למכשירבטלפון הנייד  .1.1
 .באזור האישי UKTravelPlanבתוך אתר בטלפון הנייד  .1.1

 
  מסלול הטיול והאישוריםגיבוי 

  .טרקציותאאישורי הזמנת  ,השכרת הרכב שובר ,לינותהאישורי , מסלול הטיול :המסמכים והאישורים שקיבלתםאת כל בטלפון הנייד  שמרו .1
כניסה לאתרי אינטרנט ולהפעיל את קישורי הניווט , בטלפון הנייד  או בטאבלט יאפשר במהלך הטיול לקרוא מידע" מסלול הטיול"שמירת קובץ  .1

 .Google Mapsלאפליקציית 
 

 :לפני היציאה לטיול ההדפס
 . כדי שהטבלאות לא יחתכו לכם Portraitולא לאורך ב  Landscapeהטיול הדפיסו לרוחב ב  קובץ מסלולאת  .1
 .שובר השכרת הרכבו כל אישורי הזמנות של אטרקציות שהוזמנו מראש, כל אישורי הזמנת מקומות הלינה .1
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  לטיולהנחיות הכנות ו
לדוגמא . מומלץ לבדוק את שעת השקיעה והטמפרטורה הממוצעת באזורי הטיול כדי להצטייד בביגוד מתאים - מזג אוויר .1

https://weatherspark.com/. 
שעות הטיול . במידע של כל אטרקציה תמצאו קישור לשעות פתיחה. 18:11 – 17:11בשעה  ותנסגר רוב האטרקציות – שעות פתיחה .1

במהלך הטיול תבדקו אם האתר . הטיול שכתבתי במסלול הטיול לקחו בחשבון שהאטרקציה פתוחה בשעות אלו אבל ייתכן שוני לפי חודש
 .פתוח בשעה שבאמת תגיעו לאטרקציה

 . במידע של כל אטרקציה אם הכניסה לא בחינם תמצאו קישור לעלות הכניסה –עלות כניסה  .1
ולבדוק האם  ס לאתר המסעדה לבדיקת שעת הסגירהלהיכנ מומלץ. 11:11 – 19:11 עד השעותלארוחת ערב פתוחים  מסעדות ופאבים .1

 .ריך להזמין מקום מראש ואם יש אפשרות הזמינו מראש במיוחד בעונות השיא בהם המסעדות מלאותצ
מסתיים כל יום טיול במסלול  .ולא תוך כדי טיולכמה חודשים לפני להזמין את הלינות מראש מאוד מומלץ  - הזמנת מקומות לינה מראש .5

צאו לטיול בראש שקט והזמינו את  .ובהנחה שהזמנתם את הלינות מראש ביעילותכדי לנצל את יום הטיול  19:11 – 18:11שעה סביבות הב
 .ש ולא תגיעו למצב שאין מקום לינה או שנאלצים להתפשר על איכותכל הלינות מרא

 אם. מראש כרטיסים להזמין חובה האם ולבדוק במסלול אטרקציה לכל אתר אינטרנט של כל היכנסל עליכם – מראש כרטיסי כניסה הזמנת .6
 .ספציפית לשעהכרטיסים  להזמין חובה( ועוד חבלים פארק, שייט,רפטינג) שונות פעילויות ומוסיפים במסלול ושינויים התאמות עושים אתם

 . במכשיר נייד קישור או לחיצה בלבד על הקישורהלחיצה להפעלת +  Ctrlבהקשה על במחשב אפשר לפתוח במסלול  השונים הקישוריםאת  .7
הכבישים שאינם ראשיים . כאשר אינכם נוהגים בכבישים מהירים אלא בטבע ובאזורים הכפריים המהירות הממוצעת מאוד נמוכה - נהיגה .8

חלק מהכבישים הדו סטריים הם ברוחב מכונית אחת עם מפרצים וצריך להיכנס למפרצים כדי לתת לרכב הבא . צרים וללא שוליים סלולים
הזהה גם לאירלנד ואנגליה  דריך נהיגה בסקוטלנדמבקישור הבא . ממול אפשרות לעבור

https://www.youtube.com/watch?v=ABFnk3rJBXE .סעו לאט!!! 
 .מדחניםעבור  במטבעות והצטייד. שטרלינגהוא  המטבע .9

 .מייליםנמדדים ב מרחקי הנסיעה .11
 .ל"לחוביטוח נסיעות רכשו  .11
 .ישראלי וגם רישיון נהיגה בינלאומי רישיון נהיגה .11
 .sockets/-and-https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs שקעי חשמללמתאם  .11
 . holidays-https://www.gov.uk/bank חגים .11
 .ובניווט מפה חשובה גם להתמצאות בשטח. אפליקציית הניווטכדי לוודא שהניווט נכון למרות שאפשר לסמוך על  מפהקנו  .15
, לינות, אתרים , Google Mapsעבור הפעלת קישורים ל באינטרנט לטלפון הנייד או הטאבלט איתו אתם מטיילים  חבילת גלישה סלולארית .16

 .מידע וכל קישור אחר בקובץ מסלול הטיול, פעילויות

  

https://weatherspark.com/
https://www.youtube.com/watch?v=ABFnk3rJBXE
https://www.worldstandards.eu/electricity/plugs-and-sockets/
https://www.gov.uk/bank-holidays
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  Google Maps Trip Regions :לפי אזורים  מפה כללית של מסלול הטיולצפו ב

הטבלה מתפרסת על . "תקציר האתרים במסלול הטיול" ה הבאהלהתעמק קודם בטבל ממליץ, לפני שצוללים לפירוט המסלול של כל יום - המלצה
  .האתרים ומקום הלינה בכל יוםשמות וסדר לכם מבט מגבוה על  טבלה זו נותנת. העמודים הבאים 1או  1

 .כל זמן לימוד המסלול המפורט של כל הימיםבתכם טבלה זו שתלווה אאת דפי  ממליץ מאוד וכבר עכשיו להדפיס

 מסלול הטיולבתקציר האתרים 

 מקום לינה סדר אתרים יומי יום

 היומי במסלולסדר אתרים  1
 Forth Bridges Viewpointתצפית הגשרים 

 Anstrutherהכפר 
 Crailהכפר 

 Saint Andrewsטיול בעיר 
 לשילוב ביום זה אתרים נוספים

 Cairnie Fruit Farmחוות קטיף פירות 

Pitlochry 

1  Pitlochry 

1  Inverness 

4  Inverness 

5  Thurso 

6  Scourie  or Kylesku 

7  Ullapool 

8  Broadford 

9  Broadford 

11  Fort William 

11  Oban 

11  Oban 

11  Stirling 

11  Edinburgh 

15  Edinburgh 

 היומי במסלולסדר אתרים  16
 של הלאומי המוזיאון, Meadows Park פארק, Grassmarket אזור) העתיקה העיר של הדרומי באזור טיול

 

https://goo.gl/maps/koffM8XznodcqCu36
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 (National Museum of Scotland סקוטלנד
 The Royal Botanic Garden הבוטאניים הגנים

 Leith' ליית הפרבר

 
 מסלול טיול מעגלי –אופי הטיול 
 .ליישום כמו שהוא מסלול הטיול קל

 
 :ות לשילוב במסלול טיול בסקוטלנדנוספ אטרקציות

המתרחשים לכל אורך השנה אבל במיוחד בחודשים יולי ובעיקר בחודש פסטיבל אדינבורו מורכב ממספר פסטיבלים שונים  - פסטיבל אדינבורו

ואתם יכולים לבדוק  הםוהתאריכים של יםפסטיבלהקיים קישור לכל  /http://www.edinburghfestivalcity.com אתר הפסטיבל הכלליב. אוגוסט
  .איזה פסטיבל מתקיים בתאריכי הטיול שלכם והאם הוא מתחומי העניין שלכם

המתקיים בכל The Royal Edinburgh Military Tattoo תזמורות הצבאיותטיבל ההפופולארי אליו הולכים רוב המטיילים הוא פסהפסטיבל 
 tattoo-military-edinburgh-http://www.edinburghfestivalcity.com/festivals/royal קישורים לפסטיבל. שנה כמעט לכל אורך חודש אוגוסט

בדרך . וכדאי לעקוב מתי מתחילה המכירהחובה להזמין מראש כמה חודשים לפני כאשר המכירה מתחילה . /https://www.edintattoo.co.uk -ו 
 111שטרלינג ועד  11מתחילים מסביבות המחירים  .(הקרובים לטירה 17ו  1גם יציעים )רואים טוב מכל היציעים . כלל בסביבות חודש פברואר

  . https://youtu.be/qKOfEuqLwzY ,https://youtu.be/JRNtBifOflsסרטון  .הכרטיסים הזולים נמכרים מהר. שטרלינג ויותר
 

אוגוסט ובהרבה מאוד וביולי נערכים בעיקר ב( HighLand Games)משחקי היילנדס גיימס המסורתיים  - Highland Gamesמשחקי ההיילנדס 
תחרויות של  במשחקים. גדול בעיר עד לאזור המשחקים שנערך בפארקועיר ממרכז המשחקים אלו כוללים מצעד ססגוני . בסקוטלנדוכפרים ערים 

, המטרה לספוג אווירה. ותחרויות משקל כבד למיניהם, ריקודים סקוטיים מסורתיים והרבה תחרויות ספורט כגון ריצות, חלילים תלהקות חמ
 .זו אחת מהאטרקציות החשובות בסקוטלנד. במקום מתקנים מתנפחים לילדים וגם מזון מקומי ואוכל מכל הסוגים. היסטוריה ומסורת סקוטית

 .עלות כניסה מאוד נמוכה ולפעמים משלמים גם על חנייה. 17:11הצהריים ועד  בדרך כלל המשחקים משעות
אירוע באזורי חפשו . events.php-http://www.shga.co.uk/visitor בקישור הבא תוכלו לחפש את אירועי ההיילנדס גיימס בתקופת הטיול שלכם

אל תיסעו . מסלול שלכם שלבו אותו במסלול במקום אתרים אחריםבאחד הימים וקרוב לבמידה ומצאתם אירוע . הטיול והתאריכים שלכםמסלול 
השקיעו באטרקציה זו . אל תכריחו את מסלול הטיול לאירוע כזה, במקרה כזה ותרו, במיוחד שעתיים ויותר לכל כיוון רק בשביל אטרקציה זו

 . https://youtu.be/Wj_8RqT6Vfgסרטון . היותר שעתיים עד שלוש לכל

http://www.edinburghfestivalcity.com/
http://www.edinburghfestivalcity.com/festivals/royal-edinburgh-military-tattoo
https://www.edintattoo.co.uk/
https://youtu.be/qKOfEuqLwzY
https://youtu.be/JRNtBifOfls
http://www.shga.co.uk/visitor-events.php
https://youtu.be/Wj_8RqT6Vfg


UK Travel Plan  
 

9 
 

 Google Maps Directions Day Route :קישור הבא ניווט בומי ומסלול הנסיעה הי -מייל  811כ "סה - 1יום 

 
 .הקצו שעה לאיסוף מזוודות והגעה למשרדי השכרת הרכב

 
 דגשים להשכרת רכב 

בהסתגלות הגה בצד ימין והכבישים צרים ומפותלים וללא שוליים ואין צורך להוסיף מורכבות , נוהגים בצד שמאל. רכב אוטומטיהזמינו רק  .1
 .לנהיגה הפוכה גם גיר ידני

 .חובה לכלול בשובר ההשכרה ביטוח ביטול או החזר מלא של ההשתתפות עצמית במקרה גניבה או תאונה בהזמנת הרכב .1
הכבישים . אני ממליץ להוסיף ביטוח צמיגים בשובר ההשכרה ואם לא ניתן מראש אז הוספת הביטוח בזמן לקיחת הרכב בהזמנת הרכב .1

לא כל חברות ההשכרה מציידות את הרכבים . ללא שוליים וכל ירידה לשוליים לא רק מסוכנת אלא גם הורסת צמיגים ועלותם גבוההסלולים 
 .בגלגל רזרבי

 .הקצו שעה להשכרת הרכב בהשכרת הרכב .1
 .בדקו האם יש צמיג חלופי או שיש מיכל מלא למילוי הצמיג או קומפרסור לניפוח הצמיג בהשכרת הרכב .5
י חיוב כרטיס האשראי שניתן כבטחון בלקיחת הרכב או "בדקו האם חברת ההשכרה משלמת אוטומטית את אגרת הכביש ע הרכב בהשכרת .6

 .שאתם משלמים בעמדות התשלום בכביש או באפשרות אחרת
ואם מתאים , תלברר עלויו, ל"במסגרת סקר מחירי השכירות ממליץ להיכנס לקישור הבא באתר שלי בשיתוף עם אופרן השכרת רכב בחו .7

אפשר גם לתאם איתי שיחה טלפונית . הנחה %5המחירים באתר שלי כוללים  ./rental-https://uktravelplan.com/info/carלבצע הזמנה 
אענה על כל שאלות בנושא ביטוחים ועוד ואם תרצו אוכל ללוות אתכם בביצוע , נראה איזה אפשרויות קיימות, ותוך כמה דקות נצפה ביחד

 .ההזמנה
 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  הנסיעה לניווט סלולמ יעד מקור הגעה יציאה

11:11 11:11 Edinburgh Airport  תצפית הגשריםForth 
Bridges Viewpoint 

Google Maps Directions 7 15 דקות 

 
  

 טיסה

 חברת תעופה מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

   Edinburghאדינבורו  התעופהשדה    

https://goo.gl/maps/39aQToxvASaEqs3Z8
https://uktravelplan.com/info/car-rental/
https://goo.gl/maps/EuYCEeQ8ePBnw6pq5
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 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Forth Bridges Viewpoint Forth Bridges Viewpoint, 9XY, South Queensferryתצפית הגשרים  11:11 - 11:11

 . /Forth Bridges Viewpoint. viewpoints-and-walks-https://www.theforthbridges.org/visit/local נקודת תצפית הגשרים
אם . הגשרים 1מטר לגבעה מעל הבתים המאפשרת תצפית על  151לאחר החניה התקדמו . הגעתם למעשה למגרש חניה מימין לגשר האמצעי

הנמצאת מתחת לגבעה ממנה צפיתם וסעו עד הנמל הקטן שמשמאלו יש מגרש חניה על  Queensferryאתם רוצים לרדת לחוף תיסעו לשכונת 
 .יש ספסלים לנקודות תצפית נוספות בומזח הסירות לאורכו של אפשר ללכת . המים

 
 .Tesco South Queensferry Superstore בשם מרקטסופראם אתם רוצים להצטייד במזון במחלף בו פניתם לנקודת התצפית קיים 

 . locator/uk/?bID=3214-https://www.tesco.com/store .או עד חצות 11:11עד  לרובפתוח 
 .Ferry Muir, South Queensferry, EH30 9QZ: כתובת

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 Forthתצפית הגשרים  11:15 11:11
Bridges Viewpoint 

טיול בדרך החוף היפה בין 
 Fifeכפרי הדייגים באזור 

Google Maps Directions 41 שעה 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Fife Anstruther Harbour, Shore St, Anstruther QY10 3EAטיול בדרך החוף היפה בין כפרי הדייגים באזור  11:11 - 11:15

  .(Fife) פיפהטיול בדרך החוף היפה בין כפרי הדייגים באזור 
 מזחים, דייג נמל עם ציוריים דייגים כפרי 1 ב ותעצרו הצפוני הים עם במפגש סקוטלנד של והיפה המזרחי החוף כביש על תיסעו מהדרך חלק

 .Crail השני כפרמייל ל 5עוד  A917 מספר החוף בכבישממשיכים  ואחריו Anstruther הראשון לכפרתגיעו  הנסיעה טבלתבעזרת . ומרינות
. מגרשי החנייהגם  יםנמצא ושם ולמרינות למזחים, הדייג לנמל הנושק הרחוב הוא Crail - ו Anstruther הציוריים הדייגים כפריב העניין מרכז

 Anstruther בכפר Anstruther Fish Bar & Restaurant במסעדה מעולה Fish & Chips ולאכול לצלם מהנוף ליהנות לעצור אפשר
 . /https://www.anstrutherfishbar.co.uk. הנמל מול הנמצאת

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 דקות St Andrews Google Maps Directions 11 20העיר   Crailהכפר  15:11 11:11

 

https://www.theforthbridges.org/visit/local-walks-and-viewpoints/
https://www.tesco.com/store-locator/uk/?bID=3214
https://goo.gl/maps/1vygthr1kfTRo8Q29
https://www.anstrutherfishbar.co.uk/
https://goo.gl/maps/jnLpqzSbNPTot88n7
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 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 St Andrews St Andrews Public Parking, St Andrews KY16 9ABעיר  בטיול  18:11 - 15:11

  ./AndrewsSt . andrews-maps/st-https://www.visitscotland.com/destinations סנט אנדרוז בעיר טיול
 

 :ההליכה הרגלי בעיר מסלולאתרים בהוסדר תאור 
הולך "במידה ולא מסומן .  Walking  Route St AndrewsGoogle Maps לניווט רגלי בעיר Google Mapsמסלול ההליכה וסדר האתרים ב 

 .מייל 2.1כ "סה. בסימונים הנמצאים בחלק העליון של רשימת האתרים במסלול ואז הוא יציג את מסלול ההליכה ברגל" רכב"בחרו בו ולא ב" רגל
 .ים בגדי אתכם קחו בחופים לרחצה מתאים האוויר מזג אם

 
1. Start Point - Parking – החניה מגרש. 

 
1. North Beach – הצפוני הרחצה חוף. 

 
1. University of St Andrews - תבקרו בושל מבני האוניברסיטה המרכזי  החלק. בעיר מוקדים במספר פרושים האוניברסיטה מוסדות 

עד הפנייה The Scores מהחוף או החניה המשיכו ברחוב . North St  רחוב לבין הולכים בו אתםש The Scores החוף כביש בין נמצא
 וכנסמשמאלכם  North Stכאשר הגעתם לרחוב . North Stלרחוב The Scores עברו מרחוב ו Butts Wynd רחובב ימינה

 והשלישית בסקוטלנד ביותר העתיקה היא אנדרוז סנט אוניברסיטת .היפה ולחצר St Salvator's Chapel יתלכנסו לאוניברסיטה
 611 מעלו 1111 בשנת נוסדה האוניברסיטה. 'קיימברידג ואוניברסיטת אוקספורד אוניברסיטת לאחר אנגלית כדוברת ובעולם בבריטניה

 הכירו אשר' קיימברידגמ הדוכסית וקתרין'  קיימברידגמ הדוכס, ויליאם הנסיך הידועים תלמידיה בשני ידועה האוניברסיטה. להקמתה שנה
  ./salvators-andrews.ac.uk/about/history/st-https://www.st .נישאו ולבסוף בה שלמדו בזמן

 
 .לטירהעד  והמשיכו The Scores כביש החוףל חזרו

 
1. St Andrews Castle - הצפוני והים הטירה חולות, קטן חוף על המשקיף סלעי צוק לע ממוקמת זאנדרו סנט של ההרוסה הטירה. 

 castle-andrews-place/places/st-a-https://www.historicenvironment.scot/visit. שעות פתיחה כניסה ו עלות
times-opening-and-castle/prices-andrews-place/places/st-a-https://www.historicenvironment.scot/visit/.  ניתן לרכוש

 .שלוב עם הקתדראלהכרטיס מ
 

5. Saint Andrews Cathedral - כהוהפ 1158 בשנת נבנתה היא. הרוסה רומית קתולית קתדראלה היא אנדרוז סנט של הקתדראלה 
 .  הכפרית והסביבה, הים, הנמל, העיר שליפה  תצפית נותן המגדל .בסקוטלנד הביניים בימי הקתולית הכנסייה של למרכז

cathedral-andrews-place/places/st-a-https://www.historicenvironment.scot/visit/. שעות פתיחה עלות כניסה ו

https://www.visitscotland.com/destinations-maps/st-andrews/
https://goo.gl/maps/8YYqQFYDrZktwpwj6
https://www.st-andrews.ac.uk/about/history/st-salvators/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/st-andrews-castle
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/st-andrews-castle/prices-and-opening-times/
https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/st-andrews-cathedral/
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times-opening-and-cathedral/prices-andrews-place/places/st-a-https://www.historicenvironment.scot/visit/.  
 

6. South Beach - הדרומי הרחצה חוף. 
 

 .Town Gate ומגיעים ומסעדות חנויותהרבה  עם העיר מרכז הרחוב שלשהוא  South St רחוב לאורךברגל  חוזרים – South St רחוב .7
 .ליד מגרשי הגולף החניה למגרש וחזרו ימינה פנו South St הרחוב בקצה Town Gate בשער .8

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  ניווט להנסיעה  מסלול יעד מקור הגעה יציאה

 Stהעיר   19:15 18:11
Andrews 

 –מקום הלינה בעיר פיטלוכרי 
Pitlochry 

Google Maps Directions 61 1.11 

 
 .לילות 1במקום לינה זה לנים 

 

 לינה

 כפר בו לנים/אזור העיר

 Pitlochry – פיטלוכרי בעיר הלינה מקום

 

 .Pitlochry - קישור לכל מקומות הלינה בעיר פיטלוכרי
 :Pitlochryמקומות לינה מומלצים בעיר 

Pine Trees Hotel Pitlochry     ,Acarsaid Hotel     ,Craigroyston House     ,Westlands of Pitlochry     ,Atholl Villa Guest House 
Craigvrack     ,The Claymore    ,The Old Mill Inn     ,elFisher's Hot,    Craigmhor Lodge & Courtyard , 

Buttonboss Lodge B&B,     Logierait Pine Lodges     ,Fonab Castle Hotel 

 

 :Pitlochry -מסעדות מומלצות ב 
The Old Mill Inn . כתובת- Mill Lane PH16 5BHThe Old Mill Inn,  .dining-and-https://www.theoldmillpitlochry.co.uk/bar/ .  

Port Na Craig Restaurant . כתובתPort Na Craig, Pitlochry PH16 5ND .tp://www.portnacraig.comht/ , 
Victoria's Restaurant & Coffee Shop . אתר המסעדהpitlochry.co.uk-http://www.victorias/. 

The Steakhouse at Acarsaid . 8כתובת Atholl Road PH16 5BX. https://www.acarsaidhotel.com/dining/restaurant.html .  
McKays Hotel, Bar & Restaurant . 138 -כתובת Atholl Road PH16 5AG. https://www.mckayshotel.co.uk/food/restaurant.  

 

https://www.historicenvironment.scot/visit-a-place/places/st-andrews-cathedral/prices-and-opening-times/
https://goo.gl/maps/RNivUp57vwfjAEKo9
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2605387&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/pinetreeshotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/acarsaidhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/craigroyston-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/westlands-of-pitlochry.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/atholl-villa-guest-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/craigvrack.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/claymore.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-old-mill-inn.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/fishers.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/craigmhor-lodge-courtyard.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/buttonboss-lodge.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/logierait-pine-lodges.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/fonab-castle.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.theoldmillpitlochry.co.uk/bar-and-dining/
http://www.portnacraig.com/
http://www.victorias-pitlochry.co.uk/
https://www.acarsaidhotel.com/dining/restaurant.html
https://www.mckayshotel.co.uk/food/restaurant
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 : פעילויות מומלצות באזור יום טיול זה
 . תלוי בעונה Puffins))זוגות רבייה של תוכי הים היפים  11,111-שמורת טבע לציפורי הים הכוללים כ  - Isle of Mayשייט כולל ירידה לאי מאי 

  .https://www.isleofmayferry.com/info.php. השייט לפי שעות הגאות וכל יום בשעה אחרת. חובה להזמין מראש, שעות 5-1פעילות של 
Pitlochry Festival Theatre - יחסית לעיתים גם מיוזיקל והכרטיסים. צגה אחרתמציג בכל ערב ה, הצגה בתיאטרון בפיטלוכרי/צפייה במחזמר 

  ./https://pitlochryfestivaltheatre.com חובה להזמין מראש. זולים ומאוד מומלץ לחובבי תיאטרון וחלק מבילוי ערב
כל חודש אוקטובר וכל שנה ב של תאורה ומוזיקהלילה המשמש תפאורה למופע  Faskallyהליכה ביער  – Enchanted forestהיער המכושף 

  .6Zg8-://youtu.be/ukBYsohttpsסרטון  ./https://www.enchantedforest.org.uk. חובה להזמין מקום מראש. בתאריכים אחרים באוקטובר
 

 :לשילוב ביום זה פיםנוס אתרים
תגיעו  ם לא תוותרו על שני האתריםא. Fifeשל אזור  או במקום כפרי הדייגים St Andrewsאפשר לשלב את חוות הקטיף והמבוך במקום העיר 

ולרוב הטירה  17:11שעה לאחר השעות ללא אפשרות להיכנס לאתרים עצמם כי תגיעו  1לביקור קצר של שעה במקום  St Andrewsלעיר 
 .טיול קצר להתרשם מהעירבהחלט אפשרי . והקתדראלה סגורים

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 Cairnie פירות קטיף חוות Crailהכפר  15:11 11:11
Fruit Farm & Mega Maze 

Google Maps Directions 19 35  דקות 

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Cairnie Fruit Farm & Mega Maze Cairnie Farming Co.Cairnie, Cupar, Fife, KY15 4QDחוות קטיף פירות  16:11 - 15:11

 ./Cairnie Fruit Farm & Mega Maze. http://www.cairniefruitfarm.co.uk בשם ומבוך פירות קטיף חוות
 העצמאי הקטיף תיחוו תאור .ועוד דובדבנים פטל, תותים לקטוף ניתן. מתאים למשפחות עם ילדים ולמעשה לכולם תלוי בתחומי העניין

own-your-http://www.cairniefruitfarm.co.uk/pick/.  חווית המבוךfunyard-http://www.cairniefruitfarm.co.uk/maze/. 
    ./times-opening-funyard/prices-http://www.cairniefruitfarm.co.uk/mazeעלות כניסה ושעות פתיחה 

 

 נסיעה ברכב

 (שעות)זמן  (מייל)מרחק  מסלול הנסיעה לניווט  יעד מקור הגעה יציאה

 Cairnie Fruit פירות קטיף חוות 17:11 16:11
Farm & Mega Maze 

 דקות  St Andrews Google Maps Directions 11 11העיר  

 

https://www.isleofmayferry.com/info.php
https://pitlochryfestivaltheatre.com/
https://www.enchantedforest.org.uk/
https://youtu.be/ukBYso-6Zg8
https://goo.gl/maps/PKfr7evKE45RAUuZ6
http://www.cairniefruitfarm.co.uk/
http://www.cairniefruitfarm.co.uk/pick-your-own/
http://www.cairniefruitfarm.co.uk/maze-funyard/
http://www.cairniefruitfarm.co.uk/maze-funyard/prices-opening-times/
https://goo.gl/maps/j2eZiftn4X4Asgza8
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 השנייום האדינבורו  - 16יום 

 
 .במקום הלינה עד הנסיעה לשדה התעופה ק אאוט והשאירו את המזוודות בחדר לשמירת חפצים'עשו צ

 .המעבר היום בין אזורי הטיול השונים בעיר הוא ברגל או בתחבורה ציבורית מונית או אוטובוס או ברכב השכור אם השארתם אותו
 .אם יש אתרים להם לא הספקתם אתמול אפשר להתחיל בהם ולאחר מכן להמשיך בתוכנית זו

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

Grassmarket, Edinburgh, UK הדרומי של העיר העתיקהבאזור  טיול 11:11 – 19:11 : הכתובת הראשונה   

 National סקוטלנד של הלאומי המוזיאון, Meadows Park פארק, Grassmarket אזור)הדרומי של העיר העתיקה באזור  טיול
Museum of Scotland) 

 :ההליכה הרגלי מסלולאתרים בהוסדר תאור 
בעיר  תהנמצא High Street 249בכתובת  Edinburgh ICentre במרכז המבקריםלנקודת ההתחלה הגיעו ברגל או בתחבורה ציבורית 

 George IV Bridgeממרכז המבקרים המשיכו לכיוון הטירה ופנו שמאלה ברחוב  ".המייל המלכותי" - Royal Mileהעתיקה ברחוב המכונה 
 .Grassmarketמגיעים לרחוב  Victoria Stובפניה ראשונה ימינה ברחוב 

 
1 .Grassmarket - היסטורית בעיר העתיקה השוק הכיכר  זו(Old Town )של אדינבורו. 

https://edinburgh.org/neighbourhoods/grassmarket/.  במקום . הכיכר נמצאת דרום מזרחית לטירה וזו נקודת תצפית יפה לכיוון הטירה
בכל יום  .בצידו השני של הרחוב Victoria Stבצד אחד של הכביש וחזרו חזרה כמעט עד  התחילו. חנויות וחיי לילה תוססים, הרבה בארים

  .Grassmarket Market http://www.stockbridgemarket.com/grassmarket.htmlמתקיים שוק  17:11 – 11:11שבת בין השעות 
 

 George IV רחובהחוזר למעשה להמשכו של  CandelMaker Rowוהמשכו לרחוב   CowGateheadפנו ימינה לרחוב  Victoria Stמול 
Bridge.  אם רוצים להמשיך לפארק המשיכו ברחובGeorge IV Bridge  ישר עד הפארק של אדינבורוMeadows Park.  אם לא רוצים

 מולכם נמצא המוזיאון הלאומי של סקוטלנד  George IV Bridgeלהמשיך לפארק בצומת שהגעתם אליה ברחוב 
National Museum of Scotland. 

 
1 .Meadows Park - https://themeadowsofedinburgh.co.uk/ .צפו בנוף היפה וחזרו חזרה באותה דרך לצומת בו עליתם , בפארק טיילו

  .National Museum of Scotlandובצומת תראו את  Grassmarketמ 
 
  of Scotland National Museum.http://www.nms.ac.uk/our_museums/national_museum.aspxהמוזיאון הלאומי של סקוטלנד  . 1
 
  .Royal Mileעד שחזרתם ל  רחובהמשיכו ב .מקום מעולה לארוחת צהרייםוזהו רחוב עם הרבה מסעדות  George IV Bridgeרחוב . 1

https://edinburgh.org/neighbourhoods/grassmarket/
http://www.stockbridgemarket.com/grassmarket.html
https://themeadowsofedinburgh.co.uk/
http://www.nms.ac.uk/our_museums/national_museum.aspx
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בעזרת . לגנים אפשר להיכנס משני שערים. ומשם באוטובוס Princesלגנים הבוטאניים המלאכותיים באדינבורו עליכם להגיע למרכז העיר ברחוב 
ממרכז העיר מגיעים  19או  11בעזרת אוטובוס מספר . Inverleith Rowממרכז העיר מגיעים לשער המזרחי ברחוב  17, 11, 8אוטובוס מספר 
 (.לא לבנות על זה)חניה לא גדולה לרכבים יש בכביש השער המערבי . Arboretum Placeי ברחוב לשער המערב

 

 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

  Royal Botanic Garden Edinburgh, Arboretum Pl, Edinburgh הגנים הבוטאניים המלכותיים באדינבורו 11:11 – 11:11
EH3 5NZ 

  ./Royal Botanic Garden Edinburgh. http://www.rbge.org.ukהגנים הבוטאניים המלכותיים באדינבורו 
 גניםב(. Glasshouses)בתי חממה גדולים מזכוכית  11צמחים וגם  111,111ובהם  דונם 71הגנים נמצאים בסביבת נוף יפה ובשטח כולל של 

. צמחים אקזוטיים מרחבי העולם 1111בחממות מזכוכית כ . סוגי צמחים ופרחים מכל העולםו שנה 151אוסף צמחים של 
edinburgh-garden-botanic-http://www.rbge.org.uk/visit/royal/. 

 :הבוטאנייםמה כוללים הגנים 
edinburgh-garden-botanic-royal-the-at-collection-collection/living-https://www.rbge.org.uk/collections/living/  

 :החממות תתכול
-rgh/theedinbu-garden-botanic-royal-the-at-collection-collection/living-https://www.rbge.org.uk/collections/living

glasshouses/  
 (.The East Gate Coffee Bar -ו  The Terrace Cafe)ושני בתי קפה ( The Gateway Restaurant)במקום מסעדה בשם 

  ./edinburgh-garden-botanic-https://www.rbge.org.uk/visit/royalעלות כניסה ושעות פתיחה 
 .לחממות הזכוכית בתשלום. לגנים הכניסה בחינם

 
פרבר בשם /אפשר לחזור למרכז העיר או להמשיך בנסיעה קצרה בתחבורה ציבורית מהגנים הבוטאניים לכיוון אזור רובע הנמל של אדינבורו לעיר

Leith  ולנמלPort of Leith .פרבר /הכתובת בטבלה הבאה תוביל לאונייה ולקניון שהם נקודת ההתחלה בעירLeith. 

  

http://www.rbge.org.uk/
http://www.rbge.org.uk/visit/royal-botanic-garden-edinburgh/
https://www.rbge.org.uk/collections/living-collection/living-collection-at-the-royal-botanic-garden-edinburgh/
https://www.rbge.org.uk/collections/living-collection/living-collection-at-the-royal-botanic-garden-edinburgh/the-glasshouses/
https://www.rbge.org.uk/collections/living-collection/living-collection-at-the-royal-botanic-garden-edinburgh/the-glasshouses/
https://www.rbge.org.uk/visit/royal-botanic-garden-edinburgh/
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 חובה  – אטרקציה

 כתובת שם שעות

 Leith  Ocean Terminal, 74 Ocean Dr, Leith, Edinburgh EH6 6JJפרבר /העיר 17:11 – 11:11

   ./Leith .https://edinburgh.org/neighbourhoods/leithפרבר /העיר
 יאכטת הוד מלכותה בריטניה הייתה היאכטה. The Royal Yacht Britanniaיאכטה של הוד מלכותה בריטניה ה נמצאת Leithפרבר /בעיר

 באופן קבועמוזיאון  כאוניית מוצגת היא משירות הוצאתה מאז. 1997 -1951 השנים בין, בריטניה מלכת, השנייה אליזבת של המלכותית
Ocean Terminal . נמצא קניון גדול בשם ליד האונייהOcean Terminal Shopping Centre .https://www.oceanterminal.com/.  

ולטייל ברחובות  שני צידי הנהרלטייל בכדאי . גשר העובר מעל הנהרל ותגיעו Leithלתוך העיר הראשי בכביש מהקניון והאנייה המשיכו 
 .חזרו חזרה באוטובוס או מונית למרכז העיר. eithLעיר המרכזיים של ה

 

 
 תקין היה מה. בטיול בפועל הביצועמשלב הלימוד לפני היציאה ועד  הטיול למסלול משוב מכם לקבלנשמח כאשר אתם חוזרים מהטיול  :משוב

 הערות. מקומות לינה שאהבתם ואלו שאתם לא ממליצים. אהבתם פחות ואלו אהבתםשילבתם ו ואטרקציות פעילויות איזה. שיפור טעון ומה
. ohad@uktravelplan.com מייללהמשוב שלחו  את. הכול ורשמו תחסכו אל, משובח זה הרי בפרטים המרבה כל זה במשוב .נוספות והארות

 .תודה מראש
 

ידע ומידע רב המאורגן בצורה שיטתית כדי להגיע , בסקוטלנדמטיולים רבים  אישי ןהמסלול שנבנה עבורכם מבוסס על ניסיו :הערה אישית לסיום
 .ומידע מקומי מעודכן המטיילים עם הרבה אפשרויות לשילוב פעילויות והמלצות לינהלמסלול אידיאלי המתאים לרוב סוגי 

. למצב רוח מרומם חשיבות גדולה אף יותרופתיחות  ,לסבלנות. יחיד בהצלחת טיול אך אינו מרכיב, הוא אמנם מרכיב קריטיככל שיהיה  טובמסלול 
מתגלים מקומות חדשים , כאשר מגלים ספונטניות, גואות ולעיתים דווקא להיפךלעיתים גם הנופים היפים בעולם מחווירים כאשר הציפיות 

 .טיול מהנה ומוצלח .ומרגשים
 

לעצמכם מסלול זה שמרו אותנו וכבדו . שכפולו והעברתו הינה הפרה של זכויות יוצרים. השימוש בקובץ מסלול הטיול הוא אישי :זכויות יוצרים
 .תודה. אחרואל תעבירו לאף אחד  בלבדולהנאתכם 

 
 !!!טיול נעים

 

 טיסה

 חברת תעופה מספר טיסה יעד  מקור  נחיתה המראה

    Edinburghשדה התעופה אדינבורו   

https://edinburgh.org/neighbourhoods/leith/
http://www.royalyachtbritannia.co.uk/
https://www.oceanterminal.com/
mailto:ohad@uktravelplan.com

