


Text original: Hugh Taylor i Moira McCrossan
Revisat i actualitzat per Sally Roy
Traducció: Cintia García Nisa

© AA Media Limited 2010
© Cossetània Edicions
C/ Violeta, 6 – 43800 Valls

Primera edició: febrer del 2011
ISBN 978-84-9791-•••••
Dipòsit legal: •••••••

Publicat per AA, nom comercial d’AA Media Limited, el domicili social del qual es troba a
Fanum House, Basing View, Basingstoke, Hampshire RG21 4EA. Número de registre
06112600.

AA Media Limited té el copyright de l’edició original © 2008 i de totes les edicions
subsegüents, reimpressions i correccions.

Tots els drets reservats. Es prohibeix la reproducció o la transmissió total o parcial d’aquest
llibre sota cap forma ni cap mitjà, electrònic ni mecànic (fotocòpia, enregistrament o
qualsevol mena d’emmagatzematge d’informació o sistema de reproducció), sense el permís
previ per escrit de l’editorial. Es prohibeix la venda, revenda, lloguer o altres formes
d’explotació amb fins comercials d’aquest llibre de cap altra forma que no sigui la publicada,
sense el consentiment previ de l’editorial. Es considera que els continguts d’aquesta
publicació són correctes en el moment de la seva publicació. Això no obstant, AA Publising
declina qualsevol responsabilitat sia per errors, omissions o canvis de la informació
proporcionada, sia de les conseqüències que es derivin de la confiança del lector en aquesta
informació. Això no afecta els drets establerts per la llei. L’assessorament sobre atraccions,
hotels i restaurants es basa en l’experiència pròpia de l’autor i conté opinions subjectives que
poden no mostrar l’opinió de l’editorial o l’experiència del lector. S’ha procurat assegurar la
precisió, però les dades poden canviar, així que ens podeu fer arribar qualsevol comentari o
correcció.

Imprès i enquadernat a Itàlia per Printer Trento S.r.l.

Aquest llibre es divideix en 5 seccions.

L’essència d’Escòcia. Pàgines 6-19
Introducció; Dades, Gastronomia;
Miniescapada, inclosos els 
10 essencials

Planificació. Pàgines 20-33
Abans d’anar-hi; Com arribar-hi; 
Com moure’s, Quan hi som

Què hem de veure. Pàgines 34-55
Els llocs més destacats d'Escòcia

Què fem. Pàgines 56-71
Els millors llocs on dinar; vistes
espectaculars; llocs on portar la canalla 
i més

Explorem. Pàgines 72-183
Els millors llocs per visitar d’Escòcia,
organitzats per zones

Mapes
Totes les referències al mapa es
refereixen als mapes de la coberta. 
Per exemple, Inveraray té la referència
A17H —que indica el quadre de la
graella del mapa en què es troba

Preus d’entrada
Econòmic (menys de 4 £); bé de preu
(entre 4 £ i 7 £); car (més de 7 £).
Els museus i les galeries gratuïts poden
demanar donacions dels visitants

Preus dels hotels
Els preus són per habitació i per nit: £
econòmic (menys de 80 £); ££ bé de preu
(80–150 £); £££ car (més de 150 £)

Preus dels restaurants
Preus d’un àpat de tres plats per
persona, begudes no incloses: 
£ econòmic (menys de 20 £); ££ bé de
preu (20–35 £); £££ car (més de 35 £)

2 3

Sobre aquest llibre
A referència als mapes de la coberta
B adreça o emplaçament
C número de telèfon
D horaris d’obertura
J es cobra entrada
E restaurant/cafeteria en el lloc 

o a prop
F estació de metro més propera

G línia de bus/tramvia més propera
H estació de ferrocarril més propera 
Mmoll de ferri més proper
R aeroport més proper
N altres dades útils
L oficina d’informació turística
P indica la pàgina on es troba

informació més detallada

Els símbols utilitzats indiquen les següents categories:

A04236
Els mapes d’aquest títol tenen la llicència d’Ordnance Survey ©
amb el permís del Controller of Her Majesty’s Stationery Office. 

© Crown Copyright 2010. Tots els drets reservats. Llicència núm. 100021153

CAT SCOTLAND001-005.qxd  9/6/10  10:33  Página 2



4 5

P
LA

N
IF

IC
A

C
IÓ

Q
U

È 
H

E
M

 D
E 

V
E

U
R

E 

6 – 19 20 – 33 34 – 55
Q

U
È 

FE
M

 

EX
P

LO
R

E
M

56 – 71 72 – 183

Continguts

L’
ES

SÈ
N

C
IA

 D
E…

 

CAT SCOTLAND001-005.qxd  9/6/10  10:33  Página 4



GEOGRAFIA
La superfície del país és de 78.750 km2; en gran part
són zones muntanyoses i illes. 
De les 800 illes d’Escòcia, unes 130 estan inhabitades.
Les illes, els grans llacs de mar i els estuaris creen els
10.000 km de línia de costa. La serralada dels
Cairngorms és la zona muntanyosa més alta de Regne
Unit, amb més de 1.000 m d’altitud. El seu punt més alt
és el Ben Nevis, amb 1.344 m. Hi ha uns 30.000 llacs i
uns 50.000 km de riu, dels pocs que queden sense
contaminar al món. 

CLIMA
El clima d’Escòcia és, a grans trets, temperat però
subjecte a variacions meteorològiques. El corrent del
golf modera les temperatures a l’oest, mentre que les
precipitacions entren per l’Atlàntic. L’est acostuma a ser
més fred i més sec. A les Highlands és normal que hi
nevi a l’hivern, fins a tal punt que s’hagin de tancar les
carreteres.

POBLACIÓ
La població d’Escòcia és de 5.200.000 habitants, la
majoria dels quals es concentren al cinturó central.
Escòcia és una de les zones menys poblades d’Europa,
amb unes 66 persones per quilòmetre quadrat.

POLÍTICA I SOCIETAT
Escòcia es divideix en 32 autoritats locals unitàries.
El 1999, el primer parlament escocès va assumir el
control dels afers interns després de 300 anys. La
política exterior i la seguretat social continua sent
jurisdicció del parlament britànic. 

MÚSICA CELTA
La música celta torna a ser moda i inclou música de set
nacions (Escòcia, Irlanda, Gal·les, l’illa de Man, Cornualla,
Bretanya i Galícia) unides per un fil comú, però cada una
d’elles és única. És, en essència, una tradició viva.

L’ESSÈNC IA D’ESCÒC IA

11

Descriure Escòcia és com
intentar agafar el vent. Quan
penses que ja ho tens, canvia
de direcció. 

El cinturó central,
industrialitzat i molt
urbanitzat però, tot i així,
d’una gran bellesa, inclou les
grans ciutats d’Edimburg i
Glasgow. Les muntanyes
ondulades i les pastures
exuberants del sud evoquen
emocions de temps passats,
mentre que a les Highlands
les cadenes de muntanyes,
els llacs i les carrerades fan la sensació
d’estar en terra verge.

Escòcia és un país amb història.
Castells, torres i antics camps de batalla
es troben al costat de monuments de
pedra prehistòrics. 

I també hi ha la seva gent, descendents
dels celtes i de les onades d’immigració
provinents d’Itàlia, Àsia i Polònia. Als
escocesos els agrada introduir els visitants
en la seva forma de vida. Però aneu amb
compte, potser després ja no voldreu
tornar a casa…

10
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PLAN I F ICAC IÓ COM MOURE’S
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Com moure’s
Vols nacionals British Airways (C0844 4930 787; www.britishairways.com).
Aquesta companyia té vols regulars que uneixen les principals ciutats i dóna serveis
a les illes, incloses Orkney i Shetland.

Trens La majoria dels serveis ferroviaris d’Escòcia operen amb First Scotrail
(C0845 7550 033; www.scotrail.co.uk). GNER (C0845 7225 111;
www.gnertickets.co.uk) i Virgin (C0845 7222 333; www.virgintrains.co.uk) també
ofereixen serveis.

Autobusos de llarga distància L’Scottish Citylink (C0870 5505 050;
www.citylink.co.uk) cobreix gran part del país i també uneix Escòcia amb la resta
del Regne Unit. Les companyies locals uneixen les zones que no cobreix la Citylink
i, d’altra banda, les Highlands, les illes i les zones rurals apartades les cobreixen els
Post Buses dirigits per la Royal Mail (C0845 7740 740). 

Transbordadors El Caledonian MacBrayne (C0870 5650 000;
www.calmac.co.uk) cobreix la majoria de les illes de la costa oest incloses les illes
de l’oest. Per anar a Orkney i Shetland, els Northlink Ferries (C0845 6000 449;
www.northlinkferries.co.uk) surten des d’Aberdeen i Scrabster.

Transport urbà A les ciutats principals la
xarxa de transport públic és bastant
extensa. A Glasgow hi ha l’únic metro
d’Escòcia i també hi ha trens urbans i
autobusos. A d’altres ciutats hi ha milers de
companyies que competeixen per tenir
passatgers.

A les ciutats i al
pobles grans tenen
llicència els típics
taxis hackney, per
això han de portar
comptadors i han de
mostrar les tarifes.
També hi han
minitaxis i cotxes
privats per llogar.
Aquests transports
també poden portar
comptadors; si no en
tenen, heu d’acordar una tarifa abans d’entrar al vehicle.

TAXIS

LLOGUER DE COTXES

TRANSPORT PÚBLIC

Les principals companyies tenen oficines als aeroports, i a les ciutats i pobles més
importants. Si reserveu per endavant evitareu les llargues esperes en els moments
de més demanda. Avis (C0844 5810 147; www.avis.co.uk). Budget (C0844
5819 998; www.budget.co.uk). Thrifty (C01494 751 500; www.thrifty.co.uk).

CONDUIR
● Com a totes les illes britàniques, a Escòcia condueixen per l’esquerra.
● Límit de velocitat d’autopistes i autovies: 112 km/h.
● Límit de velocitat per carreteres que no siguin travessies: 96 km/h.
● Límit de velocitat a les travessies: 48 km/h, a menys que els senyals diguin el contrari.
● És obligatori l’ús del cinturó de seguretat als seients davanters i també als seients

posteriors.
● Controls d’alcoholèmia aleatoris. No heu de conduir mai sota els efectes de

l’alcohol.
● La benzina és cara i està disponible en dues modalitats: sense plom (Unlead) i súper

sense plom, a banda del dièsel. Els preus varien i són molt alts a les Highlands i a
les illes. La benzina més barata la venen a les gasolineres dels supermercats. Les
hores d’atenció al públic són variables i hi ha algunes estacions a les autopistes i a
les grans zones urbanes que obren 24 hores.

● Els telèfons de socors estan situats a intervals regulars a les autopistes. De
l’assistència en carretera se n’ocupa AA, l’Associació de l’Automòbil (C0800 88 77
66; www.theaa.com), que disposa d’un servei d’avaries 24 hores per als socis i per
a socis d’altres organitzacions amb acords similars.

Els bitllets solen ser més econòmics si es compren per endavant. Alguns mètodes
de transport són més cars a les hores punta; sobretot els trens i els avions. Les
hores vall comencen sovint a partir de les 9:15 del matí i també els caps de
setmana.

TARIFES I DESCOMPTES
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dels anglesos. A la 1 del migdia podreu veure com disparen una
arma anomenada One o’Clock (la una en punt), no en Mons
Meg! Aquest costum, que data de l’època en què poca gent
disposava de rellotges, distingeix els locals dels visitants. Els
visitants se solen sobresaltar, mentre que la gent d’Edimburg
només mira els seus rellotges.

A l’agost, a l’esplanada del Castell se celebra el famós
Edinburgh Military Tattoo. Durant tres setmanes, l’exèrcit
presenta un espectacular programa de música i llum, amb
desfilades i reconstruccions històriques. Gairebé tan
impressionant com el Castell són les vistes de la ciutat
d’Edimburg i dels camps que l’envolten des del camí de ronda
de la muralla.

AEdimburg 2c BCastlehillC0131 225 9846 DAbr–oct diàriament
9:30–6; nov–mar 9:30–5 JCarECafeteria (£–££) HWaverley

43

El castell d’Edimburg domina la
ciutat des de cada angle i es veu
des de molts quilòmetres.
Aproximadament un milió de
persones el visiten cada any i les
cues per veure la Sala de la Corona
(Crown Room) comencen d’hora al
matí. Els antics Honors d’Escòcia
són les joies de la corona més
antigues d’Europa. Podreu veure

l’Stone of Destiny (Pedra del Destí), la pedra amb la
qual s’han coronat tots els monarques escocesos. 

Aquesta meravellosa pedra volcànica ha
estat protegida per una muralla des dels
temps dels celtes, i la petita capella
normanda de Santa Margarita, l’edifici més
antic d’Edimburg, s’ha mantingut intacta
durant més de 900 anys. Els Apartaments
Reials compten amb la sala on Maria, la
Reina dels Escocesos, va donar llum al futur
Jaume VI d’Escòcia, (Jaume I d’Anglaterra).
El Gran Hall ha vist molts moments històrics
i encara s’utilitza per a recepcions del primer
ministre escocès. Al celler del castell hi ha
l’enorme canó anomenat Mons Meg, que va
disparar les seves ingents bales de pedra a
la Batalla de Flodden el 1513, una
devastadora derrota dels escocesos per part

QUÈ H E M DE VE U RE

42

El Castell d’Edimburg

Aquest castell ha estat casa de monarques,
escena de banquets i de setges. No només és
el centre de la capital escocesa sinó el

centre de la seva història.

4
QUÈ H E M DE VE U RE

www.edinburghcastle.gov.uk
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manera, protegir-se del vent. Les
cabanes estaven interconnectades amb
passadissos coberts de blocs de gres.
Passejar per aquest lloc, mirant
aquestes casetes, és una experiència
commovedora. La distribució de les
sales s’assembla a qualsevol casa petita,
però tot el que hi ha a la casa, inclosos
els mobles, està fet de pedra. L’aparador
són en realitat un parell prestatges de
llosa que reposen sobre unes “cames”
de pedra, el llit està fet amb tres lloses
de pedra situades contra la paret que
formen com una mena de capsa i també
hi ha una xemeneia central.

Hi ha pocs arbres a Orkney, per això la
gent d’Skara Brae havia d’utilitzar
materials alternatius. Com a bigues per

aguantar els sostres, possiblement utilitzaven
mandíbules de balena; les eines es feien d’ossos i
pedra i les peces de ceràmica estaven molt
decorades. Es creu que la gent que hi vivia eren
grangers que criaven vaques i ovelles, i que
plantaven gra. Quan mirem les seves cases podem
veure que les seves vides eren animades i
properes. Val la pena visitar la reconstrucció
completa d’una de les cases de pedra amb sostre.

A25SB13 km al nord
d’Stromness, Orkney
DAbr–set dill–diu
9:30–5:30; oct–mar
dill–diu 9–4:30 JBé de
preuECafeteria (£)
LCentre de visitants
C01856 841815 

QUÈ H E M DE VE U RE

51

Soterrat durant segles sota les dunes de la badia d’Skail,
gràcies a una gran tempesta que va tenir lloc el 1850,
aquest poble de l’edat de pedra va quedar descobert i
posteriorment, fou excavat. 

Els vilatans van cavar forats dins de la terra arenosa per
fer les seves cases mig soterrades per, d’aquesta

QUÈ H E M DE VE U RE

Skara Brae
www.historic-scotland.gov.uk

Situat a una preciosa platja de sorra a la fi
del món, l’assentament neolític de Skara
Brae, a Orkney, està perfectament
conservat.

8
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QUÈ FE M

Aquest passeig us portarà
pel nucli antic
d’Edimburg, i inclou
vistes de l’històric
Grassmarket, la Royal
Mile i l’església
Greyfriars. Les vistes des
de Calton Hill són
espectaculars.

Comenceu a l’esplanada del castell. Al final d’aquesta,
agafeu les escales que porten al Grassmarket. Creueu la
Johnstone Terrace i continueu fins el final. Gireu a
l’esquerra quan arribeu al final del Grassmarket.

Feu una ullada a les atractives botigues de Victoria Street,
després gireu a l’esquerra i torneu al Grassmarket.

Creueu Candlemaker Row i aneu cap amunt, a l’estàtua
de Greyfriars Bobby.

A la dreta està l’església de Greyfriars, on el fidel petit
terrier, en Greyfriars Bobby, vigila la tomba del seu amo.
Just al davant hi ha el Museu d’Escòcia (P78–79).

Gireu a l’esquerra al final del pont George IV i després a
la dreta cap a la Royal Mile (P81).

Passareu per la catedral, el Museu de la Infància (P67) i la
casa d’en John Knox. Holyroodhouse (P79) i el Parlament
Escocès queden al fons (P82).

Torneu a pujar per la Royal Mile fins a la White Horse
Close, que queda a la dreta. Travesseu-la fins arribar a
Calton Road. Llavors, gireu a l’esquerra i agafeu les
escales que trobareu a la vostra dreta fins a Regent

per Edimburg
un

 p
as

se
ig
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Road. Creueu el carrer i agafeu el carrer del darrere de la Royal
High School, que porta a Carlton Hill.

Trobareu un monument commemoratiu dedicat a l’obtenció del
Parlament Escocès. A Calton Hill (P77), passeu el Monument
Nacional i el Monument de Nelson.

Agafeu les escales que tornen a Regent Road. Gireu a la dreta,
creueu el carrer i dirigiu-vos a Princes Street. Després del Mound,
entreu als Jardins de Princes Street passat el Floral Clock. Sortiu
per les portes que donen al castell i al Jardí Ramsa. Pugeu per
aquest jardí i retorneu.

Distància 6km Temps 2–6 hores
Punt de partida/arribada Esplanada del Castell AEdimburg 2b
Dinar Clarinda’s Tea Room (£) B69 Canongate C0131 557 1888
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EDIMBURG
L’incomparable Edimburg combina el seu rol com a capital amb
l’arquitectura i l’estil de vida dels ciutadans, que està considerat
com un dels millors del món. El contrast entre els carrers estrets i
sinuosos del nucli antic i els carrers espaiosos i clàssics de la part
nova de la ciutat són la clau del seu encant, mentre que la seva
mida compacta i la simpatia de la seva gent fa que sigui una de les
ciutats que millor acull els seus visitants.

Arthur's Seat

El tap d’un antic volcà forma l’Arthur’s Seat, el turó més alt dels
altres set que hi ha a Edimburg, el punt focal del Parc Holyrood de
265 ha. Podeu anar en cotxe fins al Dunsapie Loch i després pujar
caminant les vessants verdes fins al cim, des d’on es tenen unes
àmplies vistes de la ciutat, la costa i les muntanyes.
AA la sortida d’Edimburg 6d 

EXPLORE M

76 77

EDIMBURG I  ELS BORDERS

Britannia

L’antic navili reial va arribar a Leith el 1998 i atrau multituds de
visitants al seu excel·lent centre de visitants, tot i que el navili per
si sol ja té tot l’atractiu. Podreu visitar la part privada de la Reina,
les sales on es feien les recepcions d’estat i les estretes
habitacions de la tripulació.
www.royalyachtbritannia.co.uk
AEdimburg 4a (no surt al mapa) BOcean Terminal, Leith C0131 555
5566DAbr–jun, Set–oct diàriament 10–4; jul 9:30–4; ago 9:30–4:30;
gen–mar, nov–des 10–3:30 JCarEExcel·lent cafeteria (£) NReserveu
amb antelació, sobretot a l’agost

Calton Hill

Calton Hill s’erigeix a l’extrem
est de Princes Street i ofereix
unes vistes espectaculars del
centre de la ciutat i un ampli
panorama de la regió de Fife.
Compta amb edificis tan
peculiar com l’observatori de la
ciutat, la torre telescòpica del
Monument a Nelson i el
Monument Nacional, que
encara està per acabar.
AEdimburg 4a 

Castell d’Edimburg

Què hem de veure, P42–43.

Grassmarket

El primer mercat d’Edimburg data del 1477 i és un lloc molt ben
conservat ple de bars i restaurants. A més, als carrers costeruts
que l’envolten hi ha algunes de les botigues més originals de la
ciutat.
AEdimburg 2d–3c
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KELSO
La petita ciutat mercantil de Kelso té una enorme plaça empedrada
amb un conjunt de cases georgianes que l’envolten i un laberint de
carrers empedrats per on s’hi surt. L’abadia de Kelso va patir molt
durant la Rough Wooing, quan Enric VIII va intentar controlar la
infanta Maria, reina dels escocesos, i per això no hi queda gran
cosa. El Floors Castle, una milla al llarg del passeig Cobby
Riverside, és una mansió de principis del segle XVIII dissenyada
per William Adam que encara és la casa del Duc de Roxburgh.

La Mellerstain House, unes milles enllà, és possiblement la
mansió georgiana més elegant d’Escòcia; encara conserva els
seus tons de pintura originals a l’interior. Dediqueu com a mínim
mig dia per poder veure l’excel·lent col·lecció de pintures, mobles i
jardins amb terrasses
A21K
Mellerstain House
BGordonC01573 410225; www.mellerstain.com DMai, jun, set dime,
diu; jul, ago diu, dill, dime, dij 12:30–5; oct només diu 12:30–5JBé de preu
ERestaurant (££)

MELROSE
Situada als Eildon Hills, Melrose és una altra vella abadia d’aquesta
ciutat. El cor de Robert de Bruce, que va reconstruir aquesta
abadia, està enterrat en algun lloc de l’església. A prop hi ha una
fortificació de tres turons, a Newstead; i l’exposició Trimontium

al Market Square (plaça del mercat) explica la història del lloc
fronterer romà i la gent de l’època. 
A21K
Exposició Trimontium 
BThe Ormiston, Market Square C01896 822651; www.trimontium.org
DAbr–oct diàriament 10:30–4:30 JBarat

ROBERT SMAIL’S PRINTING WORKS, INNERLEITHEN
La impremta de Robert Smail al High Street (1840) es conserva en
perfecte estat i té moltes exposicions, algunes de les quals,
interactives.
www.nts.org.uk
A20KB7–9 High Street, Innerleithen C0844 493 2259DAbr–oct, dill,
dij–diss 12–5, diu 1–5 JBé de preu

EXPLORE M
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AGlasgow 2a BArgyle Street C0141 276 9599DDill–dij, diss 10–5,
div, diu 11–5 ECafeteria i restaurant (£) FKelvinhall

Museu del Transport

Les exposicions cobreixen la història
del transport escocès, inclosos els
dies pioners de la indústria del motor
escocesa. D’entre els cotxes
destaca uns dels primers Arrold
Johnstones que es van produir a
Dumfries i el Hillman Imp, construït a
l’avui tancada planta de Chrysler a
Linwood. També hi ha una sèrie de
tramvies, el famós Shooglies, un dels primers tramvies fets amb
llautó brillant i fusta polida, així com també una escena d’un carrer
de 1938 amb un cinema i una estació de metro victoriana.
www.glasgowmuseums.com
AGlasgow 2a B1 Bunhouse Road C0141 287 2664DDill, dij, diss
10–5, div, diu 11–5 JGratisECafeteria (£)

Holmwood House

Restaurada pel Patrimoni
Nacional d’Escòcia, la
Holmwood House,
dissenyada per Alexander
“Greek” Thomson, és una
de les cases de camp més
elegants d’Escòcia. El

magnat del paper James Couper va donar a Thomson
total llibertat en el seu disseny i ell va crear un
impressionant disseny asimètric. Una part té una façana
plana clàssica amb pilars que emmarquen les finestres del
menjador mentre que, a l’altra part de la casa, la tribuna és
principalment un temple grec circular, amb pilars
independents, que donen a una paret de vidre i fusta. No
queda res del mobiliari original però dessota les capes de
paper ha sobreviscut una gran quantitat de pintura original,
incloses escenes pintades de la Guerra de Troia.
www.nts.org.uk
AGlasgow 4d (no surt al mapa) B61 Netherlee Road, Cathcart C0844
493 2204DAbr–oct dij–dill 12–5 JBé de preu ERefrescs a la Kitchen
Court (£) G44HGlasgow Central (tren de Neilston en direcció a l’estació
de Cathcart)

Galeria d’Art i Museu Kelvingrove 

Aquesta elaborada mansió amb torretes,
construïda amb gres vermell de Dumfriesshire,
està situada a la riba del riu Kelvin. La seva
col·lecció d’art inclou obres de Botticelli, els
prerafaelites, els impressionistes i David
Hockney, així com obres dels principals artistes
escocesos com els Glasgow Boys (P113).
El museu té col·leccions que van des de
l’egiptologia i la prehistòria fins a la construcció
de vaixells, història natural i un minimuseu per als
menors de 5 anys.
www.glasgowmuseums.com
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Scotland Street School Museum

Dissenyat per Charles Rennie Mackintosh, és una joia
arquitectònica, amb dues enormes torres amb façanes de vidre. El
seu interior recrea com era l’escola on anaven els nens a l’època
victoriana fins a la dècada de 1950. S’han reconstruït les classes
de diversos cursos, i durant l’època escolar, els visitants podran
veure nens i professors locals que es vesteixen amb la roba de
l’època i experimenten com era l’escola en aquells temps. Els
nens es sorprenen quan veuen que el seu afable professor es
converteix en un monstre, com els professors de l’època. A l’hora
del pati els alumnes juguen a jocs d’antany. Hi ha baldufes de
fusta, rutlles i pals. El principal problema dels nens és aconseguir
que els adults els deixin les joguines. 
www.glasgowmuseums.com
AGlasgow 3d B225 Scotland Street C0141 287 0500 DDill–dij i diss
10–5, div i diu 11-5 JGratisECafeteria i venda automàtica (£)

The Tall Ship at Glasgow Harbour

El riu Clyde va dominar el món de la construcció de vaixells fins
ben entrat el segle XX. Molts dels transatlàntics més llegendaris
que s’hi van construir van ser el Queen Mary, el Queen Elisabeth o
el QE2, així com d’altres no tan coneguts. El Glendee (1896) va ser
un dels últims vaixells que es va construir a Clyde i un dels sis que
encara flota. Va estar al servei de la marina espanyola fins la
dècada del 1970. Després el va adquirir el Patrimoni Marítim de
Clyde, que ha dedicat anys a restaurar-lo. Aquest vaixell de càrrega
amb el casc d’acer és una de les últimes atraccions turístiques de
la ciutat.
www.thetallship.com / www.glenlee.co.uk/newsite/
AGlasgow 1bBYorkhill Quay, 100 Stobcross Road C0141 222 2536
DMar–oct diàriament 10–5; nov-feb diàriament 10-4 JBé de preu 
ECafeteria (£)

The Tenement House, Glasgow 

Què hem de veure, P52–53.
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THE ANGUS GLENS
Els Glens d’Angus són un conjunt
de valls riques en flora i fauna. Són
d’especial interès el cérvols i les
plantes àrtiques. El Glen Clova és la
vall més pintoresca de totes les que
hi ha; podreu gaudir-hi de diversos
camins. La Jock’s Road, que a
través de les muntanyes va a parar
a Braemar, a uns 22.5 km, és
espectacular. El camí s’aferra, de
vegades de manera precària, a la
falda de la muntanya, l’aigua corre
molt més avall i, com més puges, la
vista de la vall canvia d’una manera
mística en la distància. Aneu amb
compte, la carretera només és
transitable a l’estiu.
A9F

BO’NESS I KINNEIL RAILWAY
Aquesta és una de les millors línies
de ferrocarrils independents i la
col·lecció més gran de trens
clàssics d’Escòcia. El tram des de
Bo’ness fins a Birkhill és de 5 km.
Allà podreu visitar la mina d’argila de
Birkhill o passejar per l’Avon Gorge
abans que el vell tren de vapor torni. 
www.srps.org.uk
A19JBFora de la Union Street,
Bo’nessC01506 822298 JAbr–oct
cada cap de setmana (jul–ago dim–diu);
Especial de Santa Claus els caps de
setmana de des JBé de preu

JARDÍ CRARAE
Entre Inveraray i Lochgilphead trobem
aquest jardí, que és patrimoni nacional,
situat al voltant de la vall de Crarae Burn,
al Loch Fyne. Cobreix prop de 25 ha, i hi

ha dues rutes per caminar, un cercle interior i un altre d’exterior
que comencen al pàrquing. Hi ha bancs estratègicament col·locats
per gaudir de les meravelloses vistes del Loch Fyne i així admirar
els lliris de neu, els narcisos blancs, les escil·les atlàntiques, les
azalees, els rododendres o les magnòlies, segons l’estació.
www.nts.org.uk
A16HBA83, 16 km al sud-oest d’Inveraray C01546 886614 JJardins
diàriament alba–vespre; centre de visitants abr–oct diàriament 10–5 JBé
de preu ERefrescs (£) 

CULROSS I CULROSS PALACE
El Patrimoni Nacional d’Escòcia cuida els edificis de rajoles
vermelles i les parets blanques d’aquesta encantadora ciutat.
Camineu pels carrers de pedra com el Back Causeway, visiteu les
restes de l’abadia cistercenca de Culross, o l’Study, una casa del
segle XVII restaurada.

La casa de comerç del segle XVI coneguda amb el nom de
Culross Palace és la principal atracció turística d’aquesta ciutat,
amb les seves habitacions petites i els seus passadissos estrets.
Sant Mungo, el fundador i sant patró de Glasgow, va néixer en
aquesta casa.
A19HB12 km a l’oest de
Dunfermline
Culross Palace
C01383 880359; www.nts.org.uk
DAbr–set diàriament 12–5 
JBé de preu ECafeteria (£)
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PITLOCHRY
Pitlochry és una ciutat molt popular
entre els turistes a les ribes del riu
Tummel, on la destil·leria Blair Athol ha
fet el seu famós malt des de 1798. La
central hidroelèctrica produeix
electricitat gràcies a l’aigua del llac
artificial de Faskally. No us podeu
perdre la cursa de salmons presa
amunt. El festival de teatre de
Pitlochry és molt conegut per les
seves produccions. Gaudiu d’una visita
als bastidors durant el dia i, al vespre, torneu per veure l’última
actuació del dia.

Prop de la ciutat es troba el Pass of Killiecrankie, on
va tenir lloc la famosa batalla de Killicrankie el 1689 en la
qual els jacobites, liderats per Graham de Claverhouse
(Bonnie Dundee), van vèncer, tot i que Dundee va ser
assassinat. Aquest profund congost té un centre de
visitants amb exposicions sobre el congost i la batalla.
A8F
Pass of Killiecrankie 
BSortida de l’A9, 5 km al nord de Pitlochry C01796 473233;
www.nts.org.ukDObert tot l’any. Centre de visitants abr–oct
diàriament 10–5:30 JGratisESnack-bar (£)

SAINT ANDREWS
La ciutat universitària més
antiga d’Escòcia és famosa
mundialment com a seu del
golf, que s’ha jugat aquí des
de segle XV. El Royal and
Ancient Golf Club és
l’organisme que regula l’esport

i el 1873 es va celebrar en aquesta ciutat el primer
campionat britànic. El British Golf Museum (Museu
Britànic del Golf) és el millor que hi ha sobre aquest tema,
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amb milers d’articles pràctics i tota la història d’aquest esport. Tot i
així, si el golf no us atrau gaire, us aconsellem fer un passeig pels
carrers històrics fins a les ruïnes de la gran catedral, que
anteriorment havia estat la més gran d’Escòcia. Aquesta catedral
es va consagrar el 1318 en presència del rei Robert de Bruce i va
ser destruïda el 1559 pels seguidors de John Knox. Aquestes
ruïnes són realment interessants de veure amb la llum
crepuscular.
A20H
British Golf Museum
BBruce Embankment, davant el Royal and Ancient Golf Club C01334
460046; www.britishgolfmuseum.co.uk DAbr–oct diàriament 9:30–5, diu
10–5; nov–mar 10–4 JBé de preu
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LLAC NESS
Aquest llac és famós mundialment gràcies a la bèstia que hi
resideix, el monstre del llac Ness. El llac és allargat i profund, i
sempre hi ha milers d’observadors que busquen en Nessie. A
Drumnadrochit hi ha dos centres monogràfics de monstres:
l’Original Loch Ness Monster Exhibition i el Loch Ness 2000

Exhibition Centre, bastant millor que el primer. 
El Castell Urquhart, unes milles al sud, és el millor lloc per

buscar el monstre, és el lloc des d’on s’han fet la majoria de fotos
on surt en Nessie. Però, de fet, val la pena visitar les ruïnes
d’aquest castell del segle XIV. Penjat al capdamunt d’un penya-
segat rocós, el castell era important estratègicament per a la
protecció del Great Glen. El 1692 va ser destruït per evitar que
l’utilitzessin els jacobites.
A7D
Loch Ness 2000 Exhibition Centre 
BDrumnadrochitC01456 450573; www.loch-ness-scotland.com
DJul–ago diàriament 9–6:30, jun i set 9–6, feb–mai i oct 9:30–5, nov–gen
9:30–3:30JBé de preu

ROTHIEMURCHUS
Les enormes terres de Rothiemurchus, que són propietat de la
família Grant, s’estenen des del poble d’Aviemore fins a l’altiplà de
Cairngorm. Els magnífics boscos d’aquesta zona, amb els
Cairngorms com a teló de fons, són especialment coneguts pels
seus magnífics pins caledonians. Des del centre de visitants es té
accés a l’espectacular pista de ciclisme de muntanya i a milers de
senders pel bosc, que passen per planes plenes de bruc, llacs i
rius. També hi ha un camí que rodeja el Loch i Eilean i d’altres
activitats com tir al plat, caminades pel bosc o pesca a l’Spey.
A8E
www.rothiemurchus.net
B1,5 km al sud-est d’Aviemore a l’Ski Road  C01479 812345
DDiàriament 9:30–5:30 JGratis; preus segons les activitats
ERestaurant, cafeteria (£–££)
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