
 .המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את סדר הביקורים והימים *

 

 אנגליה וסקוטלנד

 פורד, צ'סטרטסטר, לונדון –תל אביב  ,1יום 
גוריון נצא בטיסת בוקר ללונדון. לאחר נחיתה ניסע לביקור בעיירה המקסימה סטרטפורד על -נמל התעופה בןמ

וויליאם שייקספיר. נבקר בבית שייקספיר ונלמד על אורך חייו,  –מקום לידתו של גדול משוררי בריטניה  האייבון,
בון, יישנתנו לו השראה לכה הרבה יצירה. נצפה על בניין התיאטרון השייקספירי המלכותי, נטייל ליד נהר הא

ערי הממלכה. נתרשם מסגנון , מהיפות בלצ'סטרנמשיך צפונה נצפה בפסלים היפים הנמצאים בסמוך אליה. 
 .במלוןהתארגנות הביניים. מימי  גלריות המקורות הייחודיותו רחוב המרכזי, מהבנייה המאפיין את בית טיודור

 גרטנה גרין, על האגם ווינדרמיר טי"ארץ האגמים", שי ,2יום 
נשוט על אגם ולאזור יפה  . נגיעאשר במחוז קמבריה"ארץ האגמים" צפונה, ללאחר ארוחת הבוקר נמשיך 

נמשיך בנסיעה עד לאחר מכן  גבעות ירוקות וכפרים ציוריים.ווינדרמיר, הגדול והיפה שבאגמים, הממוקם בין 
על פי המסורת, הנפח מסורבי חיתון. אנגליים צעירים לגרטנה גרין, כפר קטן בגבול עם סקוטלנד, בו נהגו לחתן 

לקראת ערב נגיע נו. נמשיך בנסיעה דרך נופים וגבעות הירוקים, וגם בימי "טקס החתונה"מי מנהל את והמק
 למלוננו באזור גלזגו.

 לוך לומונד, גלן קו "היילנדס", , "לב אמיץ" ,3יום 
נחצה את האזורים בהם נלחמו הסקוטים ניפרד מגלזגו ונשים פעמנו לעמקים וגבעות של סקוטלנד הציורית. 

וויליאם וואלס, הגיבור הסקוטי שהביס את האנגלים בקרב באנגלים בימי הביניים. נשמע את סיפורו של 
הפארק הלאומי  חצה את, ונזכור את סרטו המפורסם של מל גיבסון, "לב אמיץ". נ13-מפורסם במאה ה

, "מלכת אגמי סקוטלנד", לוך לומונד –"( המהממים, ולאורך אחד מהיפים ביותר טרוסאקס, בין אגמים )ה"לוכים
משם דרך ר ההיילנדס )הרמה הסקוטית(. ו. נחלוף על פני עיירות צבעוניות של אזעל פי הסופר וולטר סקוט

 .17 -"עמק הדמעות" גלן קו, מקום בו התרחש הטבח של שבט המקדונלד במאה הנשימה נגיע ל נופים עוצרי
ואולי אף נזכה לראות נס האגדי, -נבקר בעיירה פורט וויליאם, השוכנת למרגלות ההר בן נוויס, ונראה את לוך

 . במלוןהתארגנות את "נסי", המפלצת המסתורית. 

 , פיטלוכרי, מבשלת וויסקי, אדינבורו4יום 
 ביקור ב"טירה הלבנה"הנשימה של סקוטלנד. נדרים בין עמקים וגבעות בדרכנו ל צריועוד יום בין מרחבים ע

נראה היחיד שרשאי להחזיק את צבאו הפרטי בבריטניה. נבקר בטירה ומקום מגוריו של הדוכס מאת'ול, בלייר, 
 לאחר נסיעה קצרה נגיע .יצירות אומנות רבותתצוגה מרשימה של כלי נשק, ריהוט עתיק, כלי חרסינה ו

לפיטלוכרי, שם נבקר במזקקת וויסקי ונשמע על תהליכי היצור של המשקה המפורסם. התארגנות ולינה באזור 
 .אדינבורו

  אדינבורו ,5יום 
אחרי ארוחת הבוקר נצא לסיור באדינבורו, בירת סקוטלנד ואחת הערים היפות בממלכה המאוחדת. העיר 

נעלה על דרך  ה"מייל המלכותי" המחבר את , עיר העתיקה. תחילה נבקר בעשירה במוקדי עניין ובאטרקציות
ות מזכרות טיפוסיות המציעוחנויות מוזיאונים של מרי, מלכת הסקוטים. נשוטט בין  המבצר אל ארמון הולירוד

  יינתן זמן לקניות. .חצאיות סקוטיות מסורתיות כמו

 , ג'דבורו, דרהאם6יום 
נעצור לצילום ניסע דרומה ונעצור לתצפית על השרידים הרומנטיים של מנזר ג'דבורו הציורי. נמשיך בנסיעה ו

, שם נפרד מסקוטלנד ונחזור לאדמת אנגליה. נבקר בעיירה דרהאם קצר במעבר הגבול לאנגליה "קארטר בר"
רופה. לקראת ערב נגיע , בה נשמרה היטב אחת הקתדרלות העתיקות באיבעלת חזות ימי הבינייםהיפה, 

  .חבל יורקשיירלהתארגנות ולינה באזור 

 קיימברידג', לונדוןיורק,  ,7יום 
נראה את חומות ושערי העיר העתיקה, את האנדרטה לזכר נסייר בין חומותיה העתיקות של יורק. הבוקר 

" הציורי ונצפה בקתדרלת . נטייל ברחוב "הקצבים1190תושביה היהודים של יורק שנשרפו חיים בשנת 
נשוטט . קיימברידג' עיר האוניברסיטאית המפורסמתונבקר בנמשיך בנסיעה ה"מינסטר" עצומת הממדים. 

כים, נסיצ'ארלס דרווין,  איזק ניוטון,אצולה כמו השזוכרות את גדולי האנושות, מלומדים ובני סמטאות בכיכרות ו
 משיך בנסיעה לבירת הממלכה, לונדון. לאחר הסיור נשונים מבני הקולג'ים הנתרשם מ ועוד.מלכים 

 לונדון ,8יום 
מרכז הפיננסי ההסיטי של לונדון, ללונדון. נחצה את כיכר הפיקדילי המפורסמת, נראה את מוקדש כולו שיום ה

למקום מושבה של מלכת העולמי. נתרשם מקתדרלת סן פול הענקית, ודרך כיכר טרפלגר האדירה נגיע 
. נגיע 10. ניסע ברחוב וייטהול ונחלוף על פני מגורי ראש הממשלה בדאונינג סטריט בריטניה, ארמון בקינגהם

לרובע הוסטמינסטר, מרכז הכוח הפוליטי של בריטניה. כאן נמצאים בית הפרלמנט, מגדל הפעמון המפורסם 
מלכי אנגליה לדורותיהם. לאחר סיור מקיף נותיר זמן  םנישאיכתרים ווהביג בן וכנסיית הוסטמינסטר , בה מ

 . ברחוב אוקספורדאשר בתי הכולבו הגדולים או לקניות ב, העירסיורים עצמאיים במרכז ל

 חזרה לישראל  לונדון, . 9יום 
טיולנו מתקרב לסיומו. ככל שיותר לנו הזמן, נוכל להשלים סיורים עצמאיים וקניות. בהתאם לשעות הטיסה נצא 

 לנמל התעופה של לונדון, ממנו נטוס בחזרה לישראל.
 


