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

 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 מסלול הטיול תקציר האתרים של 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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מתבצעות בדיקות . יכולות להיות לזה מספר סיבותמהמסמך עצמו בקליק לא נפתח לאתר אינטרנט במידה וקישור  - קישור לאתרי אינטרנט .6
עמכם ואם אינם פעילים משתנים הקישורים לפעמים אבל תכופות של כתובות האינטרנט של האתרים במסלול ועדכון המסלול בשינויים 

 .או לדף המעודכן שאינו פעיל מהמסמך חפשו את שם המקום בגוגל ותגיעו לאתר המעודכן, הסליחה
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
 . ורי המסלול במהלך היוםמחוצה לו ולכן לא תוכלו להפעיל את קיש
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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  .ללמוד להכיר ולתרגל ניווט באזור מגורכם, 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 Mapsציית ניווט בטיול עצמו עם אפליקה .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  הפעלההסיבה העיקרית שזו המלצה כי 

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

ליעדים  Google Mapsעם מספר קישורי ניווט של  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

. 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 

 .ת את שמות האתרים או כתובתם באפליקציית הניווט שלכם אם זה לא יעבוד כמצופהלמרות שתמיד תוכלו להזין ידני, 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 . הטלפון הנייד או הטאבלט שהיא תשמש אתכם בטיול מתוך 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 הוכיצד מנווטים בבקובץ 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  נתונים היומיים הבאיםאת ה 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 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 

 
 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 שלאת המפה " 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"פתור לניווט בקטע הנסיעה שלכם ויאפשר לכם לבחור בכ
 Google Mapsבצורה רגילה את אפליקציית  פתחובמקרה כזה . שלא מוביל לניווט" תצוגה מקדימה"כפתור " מסלול"מופיע במקום כפתור 

 .שם האטרקציה בחלון החיפושאת  נווהזי
 .מטיילים טלפון נייד או טאבלט תהיה לכם חבילת גלישה לאינטרנטמומלץ שבמכשיר איתו אתם  .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 Mapsים את אפליקציית הניווט שקישורי הניווט פותח 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

 ?(עדיפות לטאבלט)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

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

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

 
  גיבוי מסלול הטיול והאישורים

  .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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 לטיולנחיות כנות והה
אתר לדוגמא . מומלץ לבדוק את שעת שקיעה וטמפרטורה ממוצעת באזורי הטיול כדי להצטייד בביגוד מתאים - מזג אוויר .1

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

במהלך הטיול תבדקו . כן שוני לפי חודש הטיולסדר האתרים במסלול הטיול לקח בחשבון שהאטרקציה פתוחה בשעות בהם תגיעו אבל יית
 .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
 .יא בהם המסעדות מלאותצריך להזמין מקום מראש ואם יש אפשרות הזמינו מראש במיוחד בעונות הש

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 לכל אתר אינטרנט של כל 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

חלק מהכבישים הדו סטריים הם ברוחב מכונית אחת עם מפרצים וצריך להיכנס למפרצים כדי לתת לרכב הבא . צרים וללא שוליים סלולים
 ם לאירלנד ואנגליההזהה ג 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
, תלינו, אתרים , Google Mapsבאינטרנט לטלפון הנייד או הטאבלט איתו אתם מטיילים עבור הפעלת קישורים ל  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

 .לנהיגה הפוכה גם גיר ידני
 .ביטוח ביטול או החזר מלא של ההשתתפות עצמית במקרה גניבה או תאונהחובה לכלול בשובר ההשכרה  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 . ההסלולים ללא שוליים וכל ירידה לשוליים לא רק מסוכנת אלא גם הורסת צמיגים ועלותם גבו
 .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 :לפי אזורים  מפה כללית של מסלול הטיולצפו ב

 מסלול הטיולבתקציר האתרים 

 מקום לינה סדר אתרים יומי יום

 מידע 1
 .בבוקר מהעיר אדינבורו נחיתה או יציאה

 .השכרת רכב
 Google Maps Directions Day Route: מסלול הנסיעה היומי לניווט בקישור הבא  -מייל  811נסיעה כ "סה

 היומי במסלולסדר אתרים 
 Forth Bridges Viewpointתצפית הגשרים 

 Anstrutherהכפר 
 Crailהכפר 

 Saint Andrewsטיול בעיר 
 לשילוב ביום זה אתרים נוספים

 Cairnie Fruit Farmוות קטיף פירות ח

Pitlochry 

1  Pitlochry 

1  Inverness 

4  Inverness 

5  Thurso 

6  Scourie  or Kylesku 

7  Ullapool 

8  Broadford 

0  Broadford 

11  Fort William 

11  Oban 

11  Oban 

11  Stirling 

11  Edinburgh 

15  Edinburgh 

 מידע 16
 Google Maps Directions Day Route : בקישור הבאבעיר  היומי במסלול מהיעדים חלק -מייל  1 נסיעה כ"סה

 

https://goo.gl/maps/koffM8XznodcqCu36
https://goo.gl/maps/39aQToxvASaEqs3Z8
https://www.theforthbridges.org/visit/local-walks-and-viewpoints/
https://www.visitscotland.com/destinations-maps/st-andrews/
http://www.cairniefruitfarm.co.uk/
https://goo.gl/maps/HXrxCaap4qRyZKws6


UK Travel Plan  
 

0 
 

 היומי במסלולסדר אתרים 
המוזיאון הלאומי של , Meadows Parkפארק , Grassmarketאזור )הדרומי של העיר העתיקה באזור  טיול

 (National Museum of Scotlandסקוטלנד 
 The Royal Botanic Gardenהגנים הבוטאניים 

 Leith' הפרבר ליית
 זרה מאדינבורוטיסה ח

 
  

https://edinburgh.org/neighbourhoods/grassmarket/
https://themeadowsofedinburgh.co.uk/
http://www.nms.ac.uk/our_museums/national_museum.aspx
http://www.rbge.org.uk/
https://edinburgh.org/neighbourhoods/leith/
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 רשימת מקומות לינה מומלצים
 

 רשימת מקומות לינה מומלצים לפי מסלול הטיול

 מקומות לינה מומלצים יום

 (.(Pitlochryפיטלוכרי מקום הלינה בעיר  1
 .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     ,HotelFisher's     ,Craigmhor Lodge & Courtyard , 
Buttonboss Lodge B&B,     Logierait Pine Lodges     ,Fonab Castle Hotel 

 .ל"כנ 1

 (.(Inverness מקום הלינה בעיר אינברנס 1
 .Inverness - קישור לכל מקומות הלינה בעיר אינברנס

 :Invernessמקומות לינה מומלצים בעיר 
Rocpool Reserve hotel & Chez Roux restaurant     ,Beaufort Hotel     ,Best Western Inverness Palace Hotel & Spa 

Best Western Plus Lochardil House Hotel     ,Macdonald Drumossie Hotel     ,North Kessock Hotel 

Kingsmills Hotel, Inverness     ,Loch Ness Country House Hotel     ,Old Drynie House      ,Heathmount Hotel 

 .ל"כנ 1

 (.(Thurso מקום הלינה בעיר תורסו 5
 .Thurso - קישור לכל מקומות הלינה בעיר תורסו

 :Thursoמקומות לינה מומלצים בעיר 
Northern Sands Hotel     ,Pentland Hotel    ,Holborn Hotel 

 .Kylesku -ו  Scourieמקום הלינה באזור הכפרים  6
 :Kylesku - ו Scourieמקומות לינה מומלצים באזור הכפרים 

Maryck Bed and Breakfast    ,Kylesku Hotel    ,Kylesku Lodges     ,Cottages Unapool House     ,Eddrachilles Hotel 

Scourie Guesthouse     ,Drumbeg Hotel    ,Greenhill Bed and Breakfast 

 :Scourieמקומות לינה באתר של 

https://www.scourie.co.uk/newpage 

hotels-https://www.scourie.co.uk/scourie 

cottages-catering-self-https://www.scourie.co.uk/scourie  

https://www.scouriecampsitesutherland.com/ 

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.booking.com/searchresults.he.html?city=-2599537&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/rocpoolreserve.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/beaufort-inverness.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/palacemiltonhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/best-western-plus-lochardil-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/drumossiehotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/north-kessock-inverness.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/kingsmills-inverness.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/dunainpark.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/old-drynie-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/heathmount.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2609775&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/northern-sands.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/pentland-thurso2.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/holborn.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
http://www.maryck.co.uk/
https://www.kyleskuhotel.co.uk/
https://www.kyleskulodges.co.uk/
https://unapoolhouse.co.uk/
https://www.eddrachilles.com/
https://www.scourieguesthouse.co.uk/
https://www.drumbeghotel.co.uk/
http://greenhillscourie.com/
https://www.scourie.co.uk/newpage
https://www.scourie.co.uk/scourie-hotels
https://www.scourie.co.uk/scourie-self-catering-cottages
https://www.scouriecampsitesutherland.com/
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 (.(Ullapool מקום הלינה בעיר אולפול 7
 .Ullapool - קישור לכל מקומות הלינה בעיר אולפול

 :Ullapoolמקומות לינה מומלצים בעיר 
Argyll Hotel     ,Harbour House     ,Tanglewood House     ,The Sheiling Guesthouse     ,reakfastSpindrift Bed and B 

Tigh Na Failte     ,Westlea House B&B 

 . Isle Of Sky קישור לכל מקומות הלינה באי סקאי 8
  /accommodationhttps://www.isleofskye.com קישור לחיפוש מקום לינה באתר של האי סקאי

 
 . Broadford קישור לכל מקומות הלינה באזור העיירה ברודפורד

 : Broadfordרשימת מקומות לינה מומלצים באזור העיירה
Broadford Hotel     ,ravaig House HotelTo     ,Tingle Creek Hotel     ,Duisdale House Hotel     ,Skye Picture House     ,
Sligachan Hotel     ,Hotel Eilean Iarmain     ,Sealladh Alainn Bed & Breakfast     ,Hillview Bed & Breakfast 

Tir Alainn Bed and Breakfast     ,Art House B&B     ,Sconser Lodge , לא ללון באיRaasay  (נדרשת מעבורת בבוקר ובערב!!!) 
 

 :Portree באזור העיר פורטרי קישור לכל מקומות הלינה
 :Portreeרשימת מקומות לינה מומלצים באזור העיר 

Cuillin Hills Hotel   ,  Marmalade   ,  The Portree Hotel     ,The Skye Inn     ,Skeabost House Hotel 

 .ל"כנ 0

 (.(Fort William פורט ויליאםמקום הלינה בעיר  11
 .Fort William - בעיר פורט ויליאםקישור לכל מקומות הלינה 

  :Fort Williamמקומות לינה מומלצים בעיר 

Clan Macduff Hotel     ,uachan HotelCr     ,Lime Tree An Ealdhain     ,Nevis Bank Inn     ,Moorings Hotel     , 
Inverlochy Castle Hotel. 

 
 .Fort Williamדקות דרומית לעיר  02אפשר ללון גם באזור עמק גלנקו הנמצא 

 .Glencoe קישור לכל מקומות הלינה באזור עמק גלנקו
 :Glencoeמקומות לינה מומלצים באזור 

Hollytree Hotel and Swimming pool     ,The Isles of Glencoe Hotel     ,The Ballachulish Hotel 

 (.(Oban אובןמקום הלינה בעיר  11
 Oban - קישור לכל מקומות הלינה בעיר אובן

 :Obanמקומות לינה מומלצים בעיר 
Oban Bay Hotel      ,estern Muthu Queens Oban HotelBest W     ,Falls of Lora Hotel 

https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2610460&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/argyll-ullapool.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/harbour-house-ullapool1.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
http://www.tanglewoodhouse.co.uk/home
https://www.thesheilingullapool.co.uk/
http://www.spindrift.co.uk/index.html
http://www.ullapool-bedandbreakfast.co.uk/index.html
https://www.westlea-ullapool.co.uk/
https://www.booking.com/searchresults.en.html?region=2717&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.isleofskye.com/accommodation
https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-2590945&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/broadford.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/toravaig-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/tingle-creek.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/duisdale.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/skye-picture-house.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/sligachan.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/eilean-iarmain.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://sealladh-alainn-skye.vpweb.co.uk/
https://hillview-skye.co.uk/
http://www.visitskye.com/index.shtml
https://www.arthouse-skye.co.uk/index.html
https://www.sconserlodge.co.uk/
https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-2605636&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/cuillin-hills.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/marmalade-portree.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-portree-portree.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/rosebank-guest-house-portree.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/skeabostcountryhouse.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2596447&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/clan-macduff.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/cruachan.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/lime-tree-an-ealdhain.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/nevis-bank-inn.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/moorings.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/inverlochy-castle.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.en.html?region=3210&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hollytree-and-swimming-pool.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/theislesofglencoehotelandleisurecentre.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/theballachulishhotel.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-2604531&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/oban-bay.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/queens-oban.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/falls-of-lora.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
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Knipoch House Hotel     ,Columba Hotel 

 .ל"כנ 11

 .Loch Lomond and The Trossachsאו בפארק  ((Stirling סטירלינגמקום הלינה בעיר  11
 .Stirling קישור לכל מקומות הלינה בעיר סטירלינג

 :Stirlingמקומות לינה מומלצים בעיר 
Victoria Square & The Orangery     ,DoubleTree by Hilton Dunblane Hydro Hotel     , 

Part of the Cairn Collection -Stirling Highland Hotel     ,olessioHotel C     ,Holiday Inn Express Stirling      
 

 .Loch Lomond and The Trossachs קישור לכל מקומות הלינה בפארק
 :Loch Lomond and The Trossachsמקומות לינה מומלצים בפארק 

Macdonald Forest Hills Hotel & Resort     ,The Lake Of Menteith Hotel 

 (.Edinburgh)מקום הלינה בעיר אדינבורו  11
 .Edinburgh קישור לכל מקומות הלינה בעיר אדינבורו

 :Edinburghמקומות לינה מומלצים בעיר 
Jurys Inn Edinburgh     ,Macdonald Holyrood Hotel     ,Apex Waterloo Place Hotel     ,Radisson Blu Hotel, Edinburgh 

eetPrinces Str -Edinburgh  -Hotel Indigo      ,Holiday Inn Express Edinburgh City Centre     ,Apex Grassmarket Hotel 
eibis Styles Edinburgh Centre St Andrew Squar     ,Royal Mile –Holiday Inn Express Edinburgh      ,Haymarket Hotel 

us Lodge Guest HouseDuth  
 

 דירות מומלצות באדינבורו
Staycity Aparthotels West End     ,Princes Street Suites     ,Cityroomz Edinburgh  

 
 .Edinburgh Airport קישור לכל מקומות הלינה  באזור שדה התעופה אדינבורו

 :Edinburgh Airportמקומות לינה מומלצים באזור שדה התעופה 
Holiday Inn Express Edinburgh Airport     ,DoubleTree by Hilton Edinburgh Airport     ,Novotel Edinburgh Park  

Edinburgh Marriott Hotel 

 .ל"כנ 15

  

https://www.booking.com/hotel/gb/knipoch-house.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/columba-oban.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.he.html?city=-2608742&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/victoria-square-guest-house.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/dunblanehydro.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/stirlinghighland.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/colessio.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hiexstirling.he.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.en.html?region=4067&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/foresthillhotel.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/the-lake-of-menteith.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=-2595386&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/jurys-inn-edinburgh.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/holyroodhotel.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/apex-waterloo-place.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/radisson-sas-edinburgh.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/royal-british.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/ebhiedinburgh.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/apexgrassmarkethotel.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/ibis-edinburgh-centre-st-andrew-square.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/express-by-holiday-inn-edinburgh-royal-mile.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/haymarkethotel.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/duthus-lodge.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/stayedinburgh-west-end-apartments.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/16-waterloo-place.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/cityroomz-edinburgh.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/searchresults.en.html?city=900040254&aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/qualityhoteledinburghairport.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/hilton-edinburgh-airport.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/novotel-edinburgh-park.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
https://www.booking.com/hotel/gb/edinburgh-marriott.en.html?aid=2204551&no_rooms=1&group_adults=2&room1=A%2CA
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 מסלול טיול מעגלי –אופי הטיול 
 .ליישום כמו שהואמסלול 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 ההוא פס הפופולארי אליו הולכים רוב המטייליםהפסטיבל 
 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  11המחירים מתחילים מסביבות  .(הקרובים לטירה 17ו  1גם יציעים )רואים טוב מכל היציעים . ת חודש פברוארכלל בסביבו

  . 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. כל הסוגיםבמקום מתקנים מתנפחים לילדים וגם מזון מקומי ואוכל מ. היסטוריה ומסורת סקוטית

 .עלות כניסה מאוד נמוכה ולפעמים משלמים גם על חנייה. 17:11בדרך כלל המשחקים משעות הצהריים ועד 
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 . ריחו את מסלול הטיול לאירוע כזהאל תכ, במקרה כזה ותרו, במיוחד שעתיים ויותר לכל כיוון רק בשביל אטרקציה זו

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

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
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 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 , בסקוטלנדמטיולים רבים  אישי ןהמסלול שנבנה עבורכם מבוסס על ניסיו :הערה אישית לסיום

 .ומידע מקומי מעודכן אפשרויות לשילוב פעילויות והמלצות לינהלמסלול אידיאלי המתאים לרוב סוגי המטיילים עם הרבה 
. 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, להיפך לעיתים גם הנופים היפים בעולם מחווירים כאשר הציפיות גואות ולעיתים דווקא
 .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. ואל תעבירו לאף אחד אחר בלבדולהנאתכם 
 
 

 !!!נעיםטיול 

mailto:ohad@uktravelplan.com

