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 'באת, מרכז אנגליה, האגמים, יורקשייר, 'קיימברידג: ימי טיול באזורים  01 –לאנגליה  שלדיטיול  מסלול

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

 שלדיטיול  מסלולמבנה 
 :כולל  טיול שלדי מסלול .1

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

 .סדר אתרים יומיהכוללת מומלץ ה תקציר האתרים של מסלול הטיול טבלת .1.1
 . מסלול הטיול טבלת תקצירלפי רשימת מקומות לינה מומלצים טבלת  .1.1
 .אופי הטיולהסבר קצר על  .1.1

, אם מסלול הטיול השלדי מצא חן בעיניכם ואתם רוצים לרכוש את מסלול הטיול המפורט והמלא שלו  - מפורטטיול  אופציה לרכישת מסלול .1
החלטתם שאתם רוצים לרכוש את המסלול . צפו באתר בחלק ממסלול הטיול המפורט של אותו מסלול טיול שלדי כדי לבדוק האם מתאים לכם

תצטרכו , אצור עמכם קשר בחזרה. עם כל פרטי הרכישה של המסלול השלדי ohad@UKTravelPlan.comצרו קשר במייל , המפורט
 .  כם במיילאלישלח הוא ייו עלות המסלול המפורטל המחיר בין עלות המסלול השלדילהוסיף רק את הפרש 

 :כוללת מסלול הטיולבתקציר האתרים  טבלת .1
 .קישורים למידע נוסף באינטרנט ועוד. Google Mapsכ מרחק הנסיעה היומי וקישור למסלול הטיול ב "סה -מידע  .1.1
 . אתרים 1ועד  אתר אחדבכל יום טיול בין   - סדר אתרים בטיול היומי .1.1
הטיול באתרים קיצרתם את ואתם רוצים להחליף אתרים או במידה לבחירה אתרים נוספים  רשימת -אתרים נוספים לשילוב ביום זה  .1.1

  .אחרים באותו יום
 : Booking.comסוגי קישורים של  1 בטבלה בכל מקום לינה שנקבע קיימים -מקומות לינה מומלצים טבלת רשימת  .1

לרשימת כל מקומות הלינה הפנויים בעיר או בכפר בלבד קישור אחד  זהו - במסלול קישור לכל מקומות הלינה בעיר או בכפר שנקבע .1.1
  .תאריכים ותקבלו את הרשימה הפנויה בתאריכים שלכםמלאו  .שנקבע

המופיעים בשמם מומלצים ספציפיים קישורים למקומות לינה רשימה של  - במסלול או בכפר שנקבע מקומות לינה מומלצים בעיר .1.1
מה מומלצת זו יכולה רשי .לכל מקום ספציפי מלאו תאריכים ובדקו האם יש חדרים פנויים ומתאימים לכם .שנקבעבעיר או בכפר האמיתי 

 B&B: הםסוגי הלינות . 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 )

  .מטבח ללא ארוחת בוקרעם 
יום הראשון ומסיימים לאחר מספר ימים בערב בבוקר המתחילים . 10:11ועד  10:11בנוי מימי טיול מלאים משעה  המסלול - תכלליהערה  .5

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 

mailto:ohad@UKTravelPlan.com
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האפשרות . במידה וקישור לאתר אינטרנט לא נפתח בקליק מהמסמך עצמו יכולות להיות לזה מספר סיבות - קישור לאתרי אינטרנט .6
או לדף  את שם המקום בגוגל ותגיעו לאתר המעודכן חפשוהאפשרות השנייה . לדפדפן מקובץ המסלול זה ידניתהראשונה להעתיק קישור 

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 ךפתוח בתאריבמסלול בשלב הלימוד של המסלול להיכנס ולבדוק שכל אתר עליכם  - מועד הטיול .7
  .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 .8
לעיתים אין קליטה סלולארית במהלך הטיול עצמו ברכב או . קליטה סלולארית להיכנס לכל הקישורים וללמוד את המסלול של היום הבא

 . ו להפעיל את קישורי המסלול במהלך היוםמחוצה לו ולכן לא תוכל
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 טיולה מסלולניווט ב
. GPSניווט בטיול עצמו מתבצע בדרך כלל בעזרת מספר אפליקציות ניווט הקיימות היום למכשירים הניידים טלפונים או טאבלטים או מכשיר  .1

הקישור לניווט . בין כל האתרים באותו יוםכל הקישורים לניווט " תקציר האתרים במסלול הטיול"בטבלת בקובץ מסלול טיול זה שרכשתם 
הנמצאת בכל טלפון נייד או ( גוגל מפות) Google Mapsבעזרת קישור לאפליקציית הניווט הפופולארית ביותר בעולם של  מתבצעהיומי 

מאוד דומה  Google Mapsאפליקציית  .כםללמוד להכיר ולתרגל ניווט באזור מגור, לא מותקנת מומלץ להוריד Google Mapsאם  .טאבלט
הזינו באפליקציית  Google Mapsלמי שמטייל עם אפליקציית ניווט אחרת או רוצה לנווט ידנית בעזרת . שאנו מכירים Wazeלאפליקציית 

 .קישור ומצאו את הכתובת המדויקת שלודרך הבאינטרנט אתר האטרקציה כנסו ל אוהניווט שלכם את שם האתר 
מבלי זו דרך מעולה לנווט ובקובץ המסלול הניווט היומיים  קישוריהפעלת בעזרת מתבצע  Google Mapsניווט בטיול עצמו עם אפליקציית ה .1

. Google Mapsברוב המקרים הקישורים יעבדו טוב מאוד ויפעילו את אפליקציית הניווט . אבל זו המלצה בלבדלהזין אפילו כתובת אחת 
ממכשיר טלפון או  Google Mapsבקובץ המסלול לאפליקציית הניווט  Google Mapsמקישור של  הפעלההמלצה כי הסיבה העיקרית שזו 

לרוב זה עובד מצוין אבל לא תמיד זה  .בגרסאות האפליקציה ובהגדרות נוספות בתוך המכשיר הנייד, טאבלט תלויה מאוד בסוג המכשיר עצמו
 .כל סוגי הטאבלטים הניידיםעובד תקין בכל מכשירי הטלפון הניידים וב

ליעדים  Google Mapsעם מספר קישורי ניווט של  Wordכדי לא להיות מופתע בטיול עצמו מומלץ מאוד ליצור לעצמכם קובץ  -תרגול בבית  .1
ו למכשיר הטלפון הנייד א PDFה קובץ להעביר את  .PDF בפורמט Save asלשמור את הקובץ  .קרובים באזור שכונת המגורים שלכם

. והכל עובד תקין 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 Mapsבזמן לימוד מסלול הטיול בבית במחשב האישי כל קישורי הניווט ייפתחו תמיד את אתר  .1

כלומר במחשב האישי תמיד . שהיא תשמש אתכם בטיול מתוך הטלפון הנייד או הטאבלט Google Mapsלניווט ולא את אפליקציית הניווט 
 .אפליקציית הניווט ולא האתר בדפדפןתיפתח 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  .1
מצב לא מחובר לאינטרנט ועובד רק מול לוויינים ומתאים למצב כאשר אין קליטה סלולארית באזור הטיול ואולי לא  -  Offlineמצב שני נקרא  .1

ולהוריד  Google Mapsובכל מקרה כדאי לפני היציאה לטיול להיכנס לאפליקציית  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" כשאין חיבור לאינטרנט"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 הם בוכיצד מנווטיבקובץ מסלול טיול  Google Mapsמהם קישורי הניווט של 
אטרקציות והוא מכיל את מסלול הנסיעה בין כל ה Google Maps Directions Day Route בכל יום קיים קישור בשם שלדיבמסלול הטיול ה

כמו בכל אפליקציית ניווט  את הנתונים היומיים הבאים המציגש Google Mapsבהפעלת הקישור מתחברים לאפליקציית . אתרים באותו יוםוה
אפשר לנווט עם . היומי מ וזמן הנסיעה"ק/מיילב המרחק, אליהם תנווטו (אתרים/אטרקציות) הנקודות, כיווני הנסיעה, מפת הנסיעה: שאתם מכירים

שסיימתם קטע זה ואז הוא ממשיך לבחור ה או הקישור היומי אבל צריך לשים לב שכאשר מגיעים ליעד הבא צריך לבחור המשך לנקודה הבא
 .במידה ולא דיווחתם שהגעתם ליעד מסוים תקצת מסורבלאפשרות ניווט בעזרת הקישור היומי . לנקודה הבאהבניווט 

 
 ניווטסיכום ההנחיות ל

לטלפון הנייד או הטאבלט  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 שלת המפה א" מקוונות לא מפות" הנקרא בתפריטהורידו  Google Maps אפליקצייתבמכשיר הנייד איתו תנווטו בעזרת  .1

 .מצב בכל ניווט לכם שתאפשר
 Google Mapsשיפתח את אפליקציית  Google Maps Directions Day Routeבאותו יום בו אתם מתחילים לנווט בחרו בקישור היומי  .1

בחלק מהטלפונים הניידים ולא ברורה הסיבה לפעמים . שיתחיל את הניווט" מסלול"לניווט בקטע הנסיעה שלכם ויאפשר לכם לבחור בכפתור 
 Google Mapsבצורה רגילה את אפליקציית  פתחובמקרה כזה . שלא מוביל לניווט" תצוגה מקדימה"כפתור " מסלול"מופיע במקום כפתור 

 .ציה בחלון החיפוששם האטרקאת  נווהזי
 .מומלץ שבמכשיר איתו אתם מטיילים טלפון נייד או טאבלט תהיה לכם חבילת גלישה לאינטרנט .1
מכשיר הטלפון הנייד או הטאבלט איתו תטיילו העבירו את הקובץ ל. עם קישורי ניווט לאתרים בשכונה שלכם PDFצרו קובץ  -תרגול ניווט  .5

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

 ?(ות לטאבלטעדיפ)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
ורי הניווט כניסה לאתרי אינטרנט ולהפעיל את קיש, 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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 לטיולנחיות כנות והה
אתר לדוגמא . מומלץ לבדוק את שעת שקיעה וטמפרטורה ממוצעת באזורי הטיול כדי להצטייד בביגוד מתאים - מזג אוויר .1

https://weatherspark.com/. 
. לקישור האטרקציה ובדקו שעות פתיחה ועלות כניסהכנסו . 18:11 – 17:11בשעה  ותנסגר רוב האטרקציות – ועלות כניסה שעות פתיחה .1

במהלך הטיול תבדקו . סדר האתרים במסלול הטיול לקח בחשבון שהאטרקציה פתוחה בשעות בהם תגיעו אבל ייתכן שוני לפי חודש הטיול
 .אם האתר פתוח בשעה שבאמת תגיעו לאטרקציה

ולבדוק האם  ס לאתר המסעדה לבדיקת שעת הסגירהלהיכנ מומלץ. 11:11 – 10:11 עד השעותלארוחת ערב פתוחים  מסעדות ופאבים .1
 .צריך להזמין מקום מראש ואם יש אפשרות הזמינו מראש במיוחד בעונות השיא בהם המסעדות מלאות

מסתיים כל יום טיול במסלול  .ולא תוך כדי טיולכמה חודשים לפני להזמין את הלינות מראש מאוד מומלץ  - הזמנת מקומות לינה מראש .1
צאו לטיול בראש שקט והזמינו את  .ובהנחה שהזמנתם את הלינות מראש כדי לנצל את יום הטיול ביעילות 10:11 – 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 כללכל אתר אינטרנט של  היכנסל עליכם – מראש כרטיסי כניסה הזמנת .5

 .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  מסלולבהשונים  הקישוריםאת  .6
הכבישים שאינם ראשיים . כאשר אינכם נוהגים בכבישים מהירים אלא בטבע ובאזורים הכפריים המהירות הממוצעת מאוד נמוכה - נהיגה .7

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

https://www.youtube.com/watch?v=ABFnk3rJBXE .סעו לאט!!! 
 .מדחניםעבור  במטבעות והצטייד. שטרלינגהוא  המטבע .8
 .מייליםנמדדים ב מרחקי הנסיעה .0

 .ל"ביטוח נסיעות לחורכשו  .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  .11
, לינות, אתרים , Google Mapsיילים עבור הפעלת קישורים ל באינטרנט לטלפון הנייד או הטאבלט איתו אתם מט חבילת גלישה סלולארית .15

  .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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 דגשים להשכרת רכב 
הגה בצד ימין והכבישים צרים ומפותלים וללא שוליים ואין צורך להוסיף מורכבות בהסתגלות , נוהגים בצד שמאל. רכב אוטומטיהזמינו רק  .1

 .גם גיר ידני לנהיגה הפוכה
 .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 . שוליים לא רק מסוכנת אלא גם הורסת צמיגים ועלותם גבוההסלולים ללא שוליים וכל ירידה ל
 .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 בהשכרת הרכב .6

 .שאתם משלמים בעמדות התשלום בכביש או באפשרות אחרת
 ם מתאיםוא, לברר עלויות, 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 
ביטוחים ועוד ואם תרצו אוכל ללוות אתכם בביצוע  אענה על כל שאלות בנושא, נראה איזה אפשרויות קיימות, ותוך כמה דקות נצפה ביחד

 .ההזמנה

  

https://uktravelplan.com/info/car-rental/
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 Google Maps Trip Regions :צפו במפה כללית של מסלול הטיול לפי אזורים 

  מסלול הטיולבתקציר האתרים 

 מקום לינה בשלד המסלול יומי סדר אתרים יום

 מידע 1
 .מהעיר לונדוןבבוקר נחיתה או יציאה 

 .השכרת רכב
 Google Maps Directions Day Route: מסלול הנסיעה היומי לניווט בקישור הבא  -מייל  111נסיעה כ "סה

 היומי במסלולסדר אתרים 
 ('קיימברידג) Cambridgeטיול בעיר 

 ".נהיגה"במקום ל" הליכה"שנו מצב מסלול ל . ambridge Walking  RouteCGoogle Maps מסלול הליכה רגלי בעיר
 Corpus Clock  השעון עם החגב

 Cambridge University Press Bookshopחנות הספרים של האוניברסיטה 
 Trinity College 'טריניטי קולג

 Cambridge Marketהשוק 
 Fitzwilliam Museumמוזיאון  

 College Backs Punting Tourשייט 
 Mathematical Bridge הגשר המתמטי
 לשילוב ביום זה אתרים נוספים
 . ’ליורק אם מוותרים או מקצרים את הטיול בקיימברידג’ בין קיימברידג. Yorkshire Sculpture Parkפארק הפסלים 

 יורקעיר טייל בלע ליורק ווסלנבבוקר ערב ומחר /צ"אחה בשעות עירטייל בל ,'קיימברדגעיר אם הנחיתה לא בבוקר כדאי ללון ב
 .1לפי התוכנית של יום מספר 

York  

1   York 

1  Bowness-on-
Windermere 

1  Bowness-on-
Windermere 

5  Bowness-on-
Windermere 

6  Stratford-
upon-Avon 

7  Bath 

https://goo.gl/maps/bMkZ5dyKT238Z98n7
https://goo.gl/maps/bmQn1PLRgTqQ374g6
https://www.visitcambridge.org/
https://goo.gl/maps/H3T5puDTkdoKvAQCA
https://www.corpus.cam.ac.uk/articles/secrets-corpus-clock
https://www.trin.cam.ac.uk/about/visiting/
https://www.cambridge.gov.uk/markets
http://www.fitzmuseum.cam.ac.uk/
http://www.scudamores.com/college-backs-punt-tour
https://www.queens.cam.ac.uk/visiting-the-college/history/college-facts/mathematical-bridge
https://ysp.org.uk/
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8  Bath 

0   

 מידע 11
 .Google Maps Directions Day Route: מסלול הנסיעה היומי וניווט בקישור הבא  -מייל  120 נסיעה כ"סה

 אתרים בטיול היומיסדר 
  Lacockטיול בכפר 

Westbury White Horse 
Stonehenge 

 לשילוב ביום זה אתרים נוספים
 Stourheadאחוזת 

 .החזרת הרכב באחד משדות התעופה או בלונדון
 .טיסה או המשך טיול בלונדון

 

 

  

https://goo.gl/maps/J71wprjLiorBR1NC9
https://www.nationaltrust.org.uk/lacock-abbey-fox-talbot-museum-and-village
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/bratton-camp-and-white-horse/
https://www.english-heritage.org.uk/visit/places/stonehenge/
https://www.nationaltrust.org.uk/stourhead


UK Travel Plan  
 

11 
 

 רשימת מקומות לינה מומלצים
 

 מסלול הטיוללפי  רשימת מקומות לינה מומלצים

 מקומות לינה מומלצים יום

 .(York)מקום הלינה בעיר יורק  1
 York  - יורק בעיר הלינה מקומות קישור לכל

  :Yorkבעיר  יםמומלצקומות לינה מ
Middletons     ,B+B York     ,Ascot House     ,Hampton by Hilton York     ,Novotel York Centre     ,York Marriott Hotel     , 

Inn Express York Holiday     ,The Principal York     ,Hotel Indigo York     ,Park Inn by Radisson York City Centre 
Hotel Du Vin & Bistro York     ,Judges Court     ,Clearly Apartments Bootham York      ,Goodramgate Apartments     , 

City Apartments York     ,Staycity Aparthotels Paragon Street      ,York -The Lawrance Luxury Aparthotel  

 .ל"כנ 1

 Windermer, Ambleside  ,Coniston , Kendal ,Grasmere בערים והכפרים או Bowness-on-Windermereמקום הלינה בעיר  1
 Windermere-on-Bowness - Windermere-on-Bownessקישור לכל מקומות הלינה בעיר 

 : Bowness-on-Windermereבעיר  יםמומלצקומות לינה מ
Burnside Hotel & Spa     ,Burn How Garden House Hotel      ,Lingwood Lodge     ,Lonsdale House     , 

Lake View Guesthouse     ,Lindeth Fell Country House     ,The Westbourne Bed & Breakfast     , 
Green Gables Guest House     ,Holly Lodge Guest House     ,Glenburn Hotel     ,Windermere Manor Hotel 

 Lakeside Hotel and Spa     ,Craig Manor Hotel     ,Damson Dene Hotel 
 

 Grasmere - Grasmere כפרקישור לכל מקומות הלינה ב
 Sonas House     ,The Daffodil Hotel & Spa     ,The Inn At Grasmere (Grasmere)בכפר גרמסר  יםמקומות לינה מומלצ

 
 Ambleside - (Ambleside)קישור לכל מקומות הלינה בעיר אמבלסייד 

 Brathay Lodge     ,Rothay Manor Hotel     ,he Waterhead HotelT (Ambleside)אמבלסייד מקומות לינה מומלצים בעיר 
 

 Kendal - (Kendal)קישור לכל מקומות הלינה בעיר קנדל 
 The Castle Green Hotel In Kendal (Kendal)מקומות לינה מומלצים בעיר קנדל 

 .ל"כנ 1

 .ל"כנ 5

 Stratford upon Avon - Stratford upon Avonקישור לכל מקומות הלינה בעיר  6
 : Stratford upon Avonבעיר  יםמומלצקומות לינה מ

https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2612321&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/bookingsladyannemiddletonshotelltd.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-groves-conference-centre.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/ascot-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hampton-by-hilton-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/novotelyork.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/york-marriott.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/express-by-holiday-inn-york-east.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lemeridianyork.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/indigo-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/yorkmoathouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/du-vin-bistro-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/judges-court.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/clearly-apartments-bootham-york.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/goodramgate-apartments.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/york-luxury-properties.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/staycity-aparthotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-lawrance-luxury-serviced-apartments.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2590545&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/burnsidereservations.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/burnhowhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lingwood-lodge.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lonsdale.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lake-view-guesthouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lindeth-fell-country-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-westbourne-bowness-on-windermere.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/green-gables-guest-house-windermere.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/holly-lodge-windermere.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/glenburn-restaurant-in-windermere.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/windermere-manor.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lakeside.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/craigmanor.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/damson-dene.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2597418&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/bridge-house-grasmere.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-daffodil-hotel-and-spa.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/grasmereredlion.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2588229&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/brathay-lodge.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/rothay-manor.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/waterhead.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2599800&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/castlegreenhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2608939&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2
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Avon-upon-Crowne Plaza Stratford     ,Ettington Park Hotel – סוג של מלון טירה     ,Qhotels –Stratford Manor , 
Salamander Guest House     ,House Penryn Guest     ,Macdonald Alveston Manor Hotel & Spa, 

Mercure Stratford Upon Avon Shakespeare Hotel     ,Hallmark Hotel The Welcombe 

 Bath - Bathמקומות הלינה בעיר  קישור לכל 7
 : Bathבעיר  יםמומלצקומות לינה מ

The Boathouse     ,Waterhouse     ,Dorian House Boutique B&B     ,OYO Bailbrook Lodge      ,DoubleTree by Hilton Bath, 
Bailbrook House Hotel, Bath     ,Holiday Inn Express Bath     ,Apex City of Bath Hotel     ,Royal Hotel, 

Abbey Hotel Bath, a Tribute Portfolio Hotel     ,Mgallery –Francis Hotel Bath ,     The Gainsborough Bath Spa, 
Lorne House Bed & Breakfast בכפר Box ליד Bath. 

 .ל"כנ 8

 .ל"כנ 0

 
 .עם מספר מקומות לינה מצומצם ול מעגלימסלול טי –אופי הטיול 

 .הטיול קל ליישום כמו שהוא מסלול
 

 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 מייללאת המשוב שלחו . הכול ורשמו תחסכו אל, משובח זה הרי בפרטים המרבה כל זה במשוב .נוספות והארות
 .תודה מראש

 
ידע ומידע רב המאורגן בצורה שיטתית כדי להגיע , אנגליהבמטיולים רבים  אישי ןשנבנה עבורכם מבוסס על ניסיוהמסלול  :הערה אישית לסיום

 .ומידע מקומי מעודכן למסלול אידיאלי המתאים לרוב סוגי המטיילים עם הרבה אפשרויות לשילוב פעילויות והמלצות לינה
. למצב רוח מרומם חשיבות גדולה אף יותרופתיחות  ,לסבלנות. יחיד בהצלחת טיול מרכיב אך אינו, הוא אמנם מרכיב קריטיככל שיהיה  טובמסלול 

מתגלים מקומות חדשים , כאשר מגלים ספונטניות, לעיתים גם הנופים היפים בעולם מחווירים כאשר הציפיות גואות ולעיתים דווקא להיפך
 .טיול מהנה ומוצלח .ומרגשים

 
לעצמכם מסלול זה שמרו אותנו וכבדו . שכפולו והעברתו הינה הפרה של זכויות יוצרים. סלול הטיול הוא אישיהשימוש בקובץ מ :זכויות יוצרים

 .תודה. ואל תעבירו לאף אחד אחר בלבדולהנאתכם 

 
 !!!טיול נעים

https://www.booking.com/hotel/gb/stratfordmoathouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/ettingtonpark.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/stratfordmanorhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/salamander-guest-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/penryn-guest-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/alvestonmanor.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/theshakespearehotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hallmark-the-welcombe.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2589418&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-boathouse-bath.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/waterhouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/dorianhouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/bailbrooklodge.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA#map_closed
https://www.booking.com/hotel/gb/hilton-bathcity.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/bailbrookhouse.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/express-bath.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/apex-city-of-bath.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/royalhotelbath.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/abbeyhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/thefrancis.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-gainsborough-bath-spa-bath.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lorne-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
mailto:ohad@uktravelplan.com

