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 אירלנדו סקוטלנד
 

 ( .Edinbourgh: טיסה ישירה מתל אביב לאדינבורו )1יום 
אל אדינבורו המעטירה, בירתה של סקוטלנד ואחת הערים היפות ביותר באירופה. עם ההגעה נצא לסיור בליבה של העיר העתיקה, שמשתרעת  ישירהטיסה 

ר ב"מייל המלכותי" על שלל המוזיאונים ושפע החנויות שבו ובכיכר הפרלמנט על מבני כולה מתחת למצודת אדינבורו האדירה המתנשאת מעליה בגאון. נבק
, שמאופיינת, 17הציבור המרשימים שבה כגון קתדרלת סינט ג'יימס, בית המשפט העליון, אוניברסיטת אדינבורו ועוד. נמשיך לביקור ב"עיר החדשה" מהמאה ה 

ברחובות המסחר הראשיים ושוקקי החיים שלה, רחוב הנסיכים ורח' המלכה שהסמטאות והרחובות הקטנים בין היתר, באדריכלות ג'ורג'יאנית יפה ונבקר 
 שיוצאים מהם, מלאים בעשייה ובהתרחשות בלתי פוסקת. בתום הסיור המקיף נתמקם בבית המלון, בסיסנו לשלושת הלילות הבאים. 

(, Loch Ness(, שייט בלוך נס )Fort Augustusורט אוגוסטוס )(, פGlen Coe(, גלן קו )Highlands: נופי ההיילנדס )2יום  
 (.Loch Tummel(, לוך טומל )Pitlochryפיטלוכרי )

מקוריים". עם בוקר נצא צפון מערבה, אל אזור ההיילנדס היפהפה, בו נופי העמק וההרים השתלבו ברבות השנים עם תרבות בני המקום, הלא הם הגיילים "ה
בגלן קו, "עמק הדמעות", ונמשיך אל העיירה פורט אוגוסטוס, השוכנת לגדותיה של התעלה הקלדונית והאגם המפורסם ביותר  נעצור לתצפית מרהיבה

. בתום השיט נשקיף אל "תאי הציפה" נעלה על סירה מקומית ונשוט באגם, תוך שאנו מנסים "לצוד" את נסי, מפלצת הנהר המיתולוגיתלוך נס.  –בסקוטלנד 
חמת העולם השנייה,   הפרשי הגבהים שבין אגמי התעלה הקלדונית והאוקיאנוס האטלנטי ונמשיך אל אנדרטת הקומנדו, לזכר לוחמי מלשמנטרלים את 

(, ההר הגבוה ביותר בבריטניה. בתום הביקור במקום, ניסע לכיוון פיטלוכרי, הכפר העתיק והשמור, שהאטרקציה Ben nevis) המשקיפה, בין היתר, אל בן נוויס
ך לשם, המרכזית שבו היא סולם דגים מלאכותי, שמסייע לדגי הסלמון לחתור במלוא עוזם במעלה הנהר, עד למקום שבו הם יוכלו להטיל את ביציהם. בדר

 ללינה באדינבורו.         נעצור ב"תצפיח המלכה" שעל גדת לוך טומל, ממנה נשקפים נופים שכמו יצאו מתוך גלויה. בתום יום עמוס חוויות ונופים בלתי נשכחים, נשוב

 (, ביקור במזקקת וויסקי מקומית.Stirling(, טירת סטירלינג )Glasgow: גלאזגו )3יום  
השנים האחרונות עברה מתיחת פנים  30, שהייתה בעברה תעשייתית ואפורה אך ב 1990נפתח את היום בסיור מעמיק בגלאזגו. בירת התרבות של אירופה לשנת 

אותה לעיר תוססת, מרתקת ורב גונית. נסייר בחלקה העתיק של העיר, שסביב הכיכר המרכזית על שם ג'ורג' השלישי ונבקר בקתדרלה של  משמעותית, שהפכה
צוק סלע אדיר, ששימשה כבית ילדותה של "מרי מלכת שנה. נמשיך צפון מזרחה ממנה אל טירת סטירלינג המרשימה, המקננת על  1,500גלאזגו שנבנתה לפני כ 

נסיים את היום במזקקת וויסקי מקומית, כדי החשובים ביותר שעברו על סקוטלנד.  ההיסטורייםסקוטים" המפורסמת ושימשה מוקד לכמה מהתהליכים ה
תום . בנדבך מרכזי במרקם התרבות הלאומי של האומה הגאה לטעום וללמוד על תהליכי הייצור המורכבים של משקה "מי החיים" של הסקוטים, המהווה

 ביקור נשוב ללינה באדינבורו.  ה

 ( שבצפון אירלנד.Belfastאל בלפאסט ) -: עם מעבורת שחוצה את הים הצפוני 4יום 
לאחר  האי האירי. –ספינה מפוארת את מיצר הים הצפוני, אל חלקו השני של מסענו שם נעלה על ניפרד מאדינבורו וניסע אל חופה המערבי של סקוטלנד, 

(, שהייתה לאורך השנים, המוקד הסוער ביותר לקונפליקט הדמים שבין Ulsterבלפאסט, בירתה של צפון אירלנד שבמחזור אלסטר )שנעגון, נצא לכיוון 
. נבקר ב"קווי ההפרדה" שבין השכונות השונות, על ציורי הקיר המפורסמים שלהם, ונראה במו עינינו את ביטויי המאבק מתקופת ה והפרוטסטנטיםהקתולים 

"Troubles ,שרוחשים בלאט ומתחת לפני השטח, גם כיום. נמשיך אל חלקיה האחרים של העיר המרתקת ונצפה במספנות הגדולות שבהן נבנתה, בין היתר ,"
 אסט.  הטיטאניק המפורסמת, ונסיים במרכזה שוקק החיים של העיר התוססת, על שלל הפאבים המקומיים שבו, הכיכרות היפות ושפע החנויות. לינה בבלפ

 (.Dublin: דבלין )5ום י
חה. נקדיש את עם בוקר נצא בנסיעה דרומה. מבלי להרגיש נחצה את "הגבול" אל אירלנד ונשים פעמינו לכיוון דבלין, בירתה היפה וליבה הפועם של הארץ השמ

קתדרלת סנט פטריק על שם הקדוש הפטרון של היום כולו לביקור באתריה המגוונים של העיר: מטריניטי קולג', האוניברסיטה העתיקה ביותר באירלנד, דרך 
( שחוצה Liffey)אירלנד, שהביא את הנצרות לאי, עבור בפארק פיניקס היפה )בו אולי נראה עדר צבאים קטן חולף...(, משם אל הגשרים היפים שמעל נהר הליפי 

ג'ויס, בן המקום. נותיר זמן לשוטטות מענגת בין רובע הבילויים  , ג'יימס20את העיר, ומהם אל כמה מנקודות הציון של אחד מגדולי הסופרים של המאה ה 
 בבית המלון. נתמקם( היפה ובתום יום עמוס בחוויות, Graftonומדרחוב גראפטון ) Temple Bar)הצבעוני טמפל בר )

 .(Cliffs of Moher(, צוקי מוהר )Galwayגולווי ) –: אל מערב אירלנד 6יום  
בה. לאורך הדרך נחצה נופים יפים של ירוק עד, גבעות שמנמנות שצבועות בגוונים רכים של פסטל, חוות מבודדות ושרידים מזדקרים פרידה מדבלין ונסיעה מער

(, שגם קולומבוס ביקר בה בדרכו לגילוי יבשת Connemaraגולווי, עיר הנמל המצודדת ושער הכניסה לחבל קונאמארה ) –הראשונה  תחנתנושל טירות עתיקות. 
מרינת הנמל ונמשיך משם אל אחת  ובאזוריקה. למרות היותה אחת הערים העתיקות ביותר באירלנד, אווירתה צעירה ותוססת. נטייל בעיר העתיקה אמר

של  . נצפה מכמה זוויות אל המצוקים האדירים אליהם נשברים בדרמטיות הגלים הזועפיםצוקי מוהר –מאטרקציות הנוף המפורסמות והיפות ביותר באירלנד 
 ( המבצבצים מן המרחק. בתום הביקור במקום, נמשיך למלוננו באזור, בסיסנו לשני הלילות הבאים.Aran Islands, ונשקיף אל איי אראן )האטלנטיהאוקיאנוס 

 (.Ring of Kerry(, טבעת קרי )Killarney: קילארני )7יום 
, "נשמת אפו" של מערב אירלנד ובסיס היציאה ל"טבעת קרי", אחת מחטיבות הנוף לאחר ארוחת הבוקר, ניסע דרום מערבה אל העיירה היפהפייה קילארני

מה, עם היפות ביותר באירלנד. בתום ביקור קצר בעיירה היפה ניסע אל הכביש הטבעתי של חצי האי קרי תוך שאנו משלבים עצירות לתצפיות עוצרות נשי
ספוגי אווירה "קלטית" מקומית ונצפה ב"מופע" של כלבים מאולפים שמנווטים במיומנות את נבקר בכפרים טיפוסיים מסלולי הליכה קצרים ומשובבי נפש. 

נבקר גם בביתו של דניאל או'קונול "משחרר" אירלנד, בן המקום, ובתום יום עמוס בחוויות ונופים, נשוב לבית  עדרי הכבשים הרבים של החוות המקומיות.
  המלון.

 (, טיסה ישירה לת"א.Bunnraty Casttleאטי ): פארק הפולקלור שבטירת בונר8יום 
, בה מתקיים מדי שנה פארק פולקלור מרהיב 15טי העתיקה מהמאה ה ארנבסיור מרתק בפארק הפולקלור שלמרגלות טירת בונחתום את טיולנו המגוון 

דה התעופה הבינלאומי של מערב אירלנד, ממנו נצא משם נמשיך בנסיעה אל שביופיו, המשחזר בדיוק מופלא את חיי הכפר האירים מלפני כמה מאות שנים. 
 בטיסה ישירה חזרה לתל אביב.
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