
SZKOCJA EDYNBURG 
 



Edynburg to stolica Szkocji, położona na wschodzie kraju.  



Szkoci są z natury bardzo przyjacielscy, pomocni i spokojni. Kiedy nie pracują, 
chętnie przesiadują w pubach i cieszą się wolnym czasem. Kiedy tu jesteś, 
możesz porozmawiać z kimkolwiek, ponieważ szkoci są rozmowni i dumni ze 
swojego kraju – z pewnością pokażą ci, co ciekawego ma do zaoferowania ich 
kraj. 



Wolny czas Szkoci uwielbiają spędzać w Pubach 



„If you don’t like the weather, wait a minute” 
„Jeżeli nie podoba ci się pogoda – poczekaj chwilę” 
Tak mówi lokalne przysłowie. Pogoda w szkocji może się zmienićw 
mgnieniu oka. Szkocja jest najchłodniejszym regionem Wielkiej Brytanii. 
Kiedy pogoda jest dobra, możesz być pewien, że zaraz zacznie padać. 
Kiedy jesteś w Szkocji, parasol jest niemalże wymagany.. 
Nam jednak udało się zastać Szkocję wyjątkowo słoneczną. 
 



Ciekawe miejsca w Edynburg 

Wzgórze Artura, nazywane też Tronem Artura. 



Przespaceruj się po ogrodach Princes Street Garden 
Z parku w centrum miasta, leżącego u podnóża zamku, będziesz mieć 
fantastyczny widok na twierdzę. Wzdłuż ogrodów i Princes Street możesz 
podziwiać wiele pomników, m.in. gotycką wieżę Scott Monument. Nie pomiń 
tego. 
 
 

http://m.in/


Portowa okolica miasta wydaje się być odcięta od reszty.  
Spacer wzdłuż rzeki Leith.  



Poznaj wzruszającą historię Gryfiars Bobby’ego 
Przejdź się w okolice Muzeum Narodowego na Chambers Street. Naprzeciwko 
muzeum znajduje się najsłynniejszy pomnik w Szkocji – psa o imieniu Bobby. Pomnik 
postawiono, chcąc uhonorować wierność i oddanie zwierzęcia, który po śmierci 
swego pana, przez 14 lat codziennie czuwał przy jego grobie, a gdy zmarł, został 
pochowany niedaleko swego pana. 



Muzeum Narodowe Szkocji 
To osiem poziomów niesamowitych ekspozycji. Można obejrzeć szkielety 
dinozaurów, eksponaty związane z nauką, historią, kulturą. A co najlepsze: wstęp jest 
bezpłatny. Można tu spędzić prawie cały dzień i naprawdę warto. 



Edinburgh Castle 



Edynburg to miasto poetów i pisarzy. Spacerując wzdłuż ulic, można natknąć 
się na wiele pomników upamiętniających twórców literatury, m.in. Waltera 
Scotta czy Roberta Louisa Stevensona 

Autorka Harry’ego Pottera mieszkała w Edynburgu, więc naturalną koleją 
rzeczy jest to, że inspirowała się okolicą. 



Pomnik Misia Wojtka w Edynburgu 



Może nie wygląda zachęcająco, ale według krytyków kulinarnych Szkocki 
Haggis jest naprawdę smaczny. Potrawa ta jest stworzona z wnętrzności 
owcy (serce, płuca, itp.) i miksu przypraw, zamkniętych w zwierzęcym 
żołądku. 
„Nie możesz uciec od Haggisu – jest wszędzie.” 



Innymi popularnymi Szkockimi specjałami są Cullen Sink – gęsta zupa rybna i 
„munchies box”, czyli praktycznie każdy fast food, który możesz sobie wyobrazić 
wpakowany do pudełka. 



Szkocka whisky to jeden z najbardziej pożądanych Szkockich produktów. 
Jej unikalny smak ceni sobie wiele klientów na całym świecie. Whisky 
musi dojrzewać w dębowej beczce przez conajmniej trzy lata. Entuzjaści 
„Szkockiej” mogą odwiedzić festiwale, takie jak Speyside Festival. Whisky 
jest ważona od XV wieku. 



HMY Britannia – jacht królowej Elżbiety II 
 
 



Loch Ness. Według legendy, to jezioro na północy Szkocji jest 
zamieszkiwane przez potwora. Najprawdopodobniej to tylko mit, 

istnieją jednak entuzjaści, którzy próbują udowodnić, że „Nessie” 
istnieje naprawdę.  





Kaplan Collage 




