ΠΌΛΕΙΣ
το γεύμα σας με ένα αναζωογονητικό τζιν σορμπέ. Για πανοραμική
θέα και δημιουργικά πιάτα είναι δύσκολο να βρείτε κάτι καλύτερο
από το εστιατόριο El Rais, sesforquilles.com, είναι τέλειο κατά το
ηλιοβασίλεμα.
Τελειώνει ο χρόνος σας στη Μαχόν; Κάντε μια βόλτα
στα αξιοθέατα της πόλης γύρω από τα αστραφτερά νερά του

λιμανιού για 12€. yellowcatamarans.com.

Συμβουλή. Η Μενόρκα είναι γνωστή για τα χειροποίητα παπούτσια
της. Επιλέξτε ένα ζευγάρι abarcas, τα κλασικά δερμάτινα σανδάλια
του νησιού. Υπολογίστε ότι θα πληρώσετε 34€.

H ανέγγιχτη ακτογραμμή της Μενόρκα.

Δεξιόστροφα από πάνω
αριστερά: Βασιλικές γαρίδες
απευθείας από τη Mercat del
Peix, το παλιό συναντά το
καινούργιο στην αρχιτεκτονική
της Μαχόν, αστακός στο
εστιατόριο Trébol, η νύχτα
πέφτει στο λιμάνι, ένα ροζ
σπίτι στην πόλη, φρέσκα
ντόπια φρούτα στην αγορά,
τοπικό κόκκινο κρασί.
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Απέναντι σελίδα, δεξιόστροφα: Η θέα του λιμανιού από το St
Michael’s Mount, το The Lookout Lounge στο Artist Residence,
η καφετέρια Orangery του Penlee House, ένα πιάτο στο Artist
Residence, ένα από τα δωμάτια του ξενοδοχείου, η κουζίνα του
Penlee House, βάρκες στο σούρουπο, το The Cornish Barn,
φοινικόδεντρα, το εσωτερικό του Chapel House, το καθιστικό
του ξενοδοχείου, μεσημεριανό γεύμα στο Penlee House, το The
Abbey, η θέα από το Chapel House.

Γιατί να πάτε. Επισκεφθείτε αυτή την παραθαλάσσια πόλη της
Κορνουάλης και θα ανακαλύψετε ότι έχει ένα μποέμικο θησαυρό
από καταστήματα, γκαλερί τέχνης, μπουτίκ ξενοδοχεία, μαγευτικό
τοπίο και εκλεκτή κουζίνα. Η περιοχή επωφελείται από ένα μοναδικό
μικροκλίμα, το οποίο εκτός από ένα βραβευμένο τοπικό αμπελώνα,
ευνοεί ένα τεράστιο δίκτυο αγροτών και παραγωγών, ενώ χάρη
σε αυτό ευδοκιμούν φοίνικες και σπάνια υποτροπική χλωρίδα. Ο
Ιούλιος, όταν η πόλη είναι σε πλήρη άνθηση, είναι η τέλεια εποχή
για να επισκεφθείτε την περιοχή.
Τι να κάνετε. Εξερευνήστε με τα πόδια το δαιδαλώδες δίκτυο από
λιθόστρωτα δρομάκια σταματώντας για να επισκεφθείτε τα καλά
μαγαζιά της πόλης. Στην Alverton Street, η αγορά των αγροτών
(μόνο τις Παρασκευές) προσφέρει αυθεντικά χωριάτικα προϊόντα
πολύ καλής ποιότητας. Στα γραφικά κτίρια της οδού Chapel, όπως
το Egyptian House, θα ανακαλύψετε αντικέ είδη δώρων, έπιπλα
και τοπική κεραμική. Προς το τέλος του δρόμου προσέξτε το σπίτι
με τα κόκκινα τούβλα, ήταν η πρώην οικία της Maria Branwell, της
μητέρας των διάσημων αδελφών Brontë. Ο βικτωριανός περίπατος
με τη θέα στον κόλπο του Mount ώς το τρομερό βουνό St Michael’s
προσφέρει εικόνες που θα σας κάνουν να νομίζετε ότι βαδίζετε
μέσα σε καρτ ποστάλ. Εδώ θα δείτε και την περίφημη δημόσια
πισίνα Art Deco Jubilee Pool της πόλης. Μια πόλη-μαγνήτης για
τους καλλιτέχνες, η Πενζάνς έχει πολλές γκαλερί να εξερευνήσετε:
από τη συλλογή Newlyn School του 19ου αιώνα στο Penlee House,
penleehouse.org.uk, μέχρι τις πιο σύγχρονες εκθέσεις της Penzance
Exchange, newnartgallery.co.uk. Στην άκρη της πόλης βρίσκεται
ο αμπελώνας Polgoon Vineyard, polgoon.com, που είναι ανοιχτός
για περιηγήσεις και γευστικές εμπειρίες. Επίσης κάντε βαρκάδα στα
νερά της Κορνουάλης με τη βοήθεια του Mermaid Pleasure Trips,
cornwallboattrips.co.uk. Μπείτε στο λεωφορείο και επισκεφθείτε
το Mousehole, τον τόπο που ο ποιητής Dylan Thomas περιγράφει
ως «το πιο ωραίο χωριό στην Αγγλία».
Πού να μείνετε. Η πρώην γκαλερί τέχνης Chapel House,
chapelhousepz.co.uk, είναι ένα αρχοντικό με έξι ηλιόλουστα υπνο-

δωμάτια με γεωργιανής αρχιτεκτονικής λεπτομέρειες και θέα στο
λιμάνι. Στον ίδιο δρόμο, το ξενοδοχείο Artist Residence Cornwall,
artresidence.co.uk, χαρακτηρίζεται από βικτωριανού τύπου μπανιέρες,
τοίχους από γυμνό τούβλο και αξεσουάρ από τις τοπικές υπαίθριες
αγορές. Το «bed & breakfast» κατάλυμα Venton Vean, ventonvean.
co.uk, είναι μια βικτωριανή αυλή απέναντι από το Penlee Park,
όπου θα απολαύσετε τις σπιτικές μαρμελάδες που εμπλουτίζουν
το πρωινό. Για αυτοεξυπηρέτηση πολυτελείας, κλείστε δωμάτιο
στο The Abbey, abbeyonline.co.uk. Διαθέτει επτά υπνοδωμάτια του
17ου αιώνα και είναι διαθέσιμα για ιδιωτική μίσθωση.
Πού να φάτε. Τα ψάρια στο Newlyn, περίπου ενάμισι χιλιόμετρο
από την Πενζάνς, είναι τόσο καλά, όσο θα περίμενε κανείς σε ένα
τέτοιο παραθαλάσσιο μέρος. Εκεί βασιλεύει το εστιατόριο The Shore,
theshorerestaurant.uk, όπου οι δημιουργίες του σεφ Bruce Rennie,
όπως το σκουμπρί με πικάντικο kimchi και σάλτσα από φιστίκι, θα σας
εκπλήξουν. Για κοκτέιλ και πιο ρομαντική ατμόσφαιρα επισκεφθείτε
το The Cornish Barn, cornishbarn.co.uk, χαρακτηριστικό του πιάτο
είναι το ολόκληρο ψητό λαβράκι με καπνιστό βούτυρο. Ο σεφ Lee
Groves είναι επικεφαλής της παλαιότερης παμπ στην Πενζάνς,
The Turks Head, turksheadpenzance.co.uk, με ντόπιες μπύρες
και παραδοσιακό φαγητό. Οι χορτοφάγοι συρρέουν συνήθως στο
εστιατόριο Archie Brown’s, archiebrowns.co.uk, όπου πιάτα με quiche
και σπιτικές πίτες συνοδεύονται από ένα σωρό πολύχρωμες και
νόστιμες σαλάτες. Πιείτε έναν καφέ στο The Tube, αλλιώς επιλέξτε
το Mr Billy’s, mrbillys.com, για ένα τσάι Tregothnan Earl Grey (που
καλλιεργείται εκεί κοντά, στη μοναδική φυτεία τσαγιού της Αγγλίας).
Ολοκληρώστε τη μέρα σας με μια επίσκεψη στο Admiral Benbow, ένα
πολύχρωμο πανδοχείο που αναφέρεται στο «Νησί των θησαυρών».
Τελειώνει ο χρόνος σας στην Πενζάνς; Εξερευνήστε το
μήκους 3,5 χιλιομέτρων μονοπάτι South West Coast Path, το
οποίο εκτείνεται από τον σιδηροδρομικό σταθμό ώς το Marazion.
Συμβουλή. Πάρτε φρέσκα ψημένα αρτοποιήματα για το ταξίδι της
επιστροφής. Αυτά στο Lavenders Deli είναι αφράτα και πεντανόστιμα.
lavendersdelibakery.co.uk

Ταξιδιωτικές πληροφορίες
Το νόμισμα είναι η αγγλική λίρα. Η τοπική ώρα είναι 2 ώρες πίσω από
την Ελλάδα. Ο χρόνος ταξιδιού από την Αθήνα είναι περίπου 4 ώρες.
Xρήσιμο:
Το Love Penzance είναι το τοπικό τουριστικό γραφείο
και ο ιστότοπός του είναι γεμάτος με ιδέες και πολύτιμες

πληροφορίες. lovepenzance.co.uk
Για διάβασμα:
Το «Penzance in 50 Buildings» (εκδόσεις Amberley) του ιστορικού Michael
Sagar-Fenton που κατάγεται από εκεί αναφέρεται στις ιστορίες πίσω από
μερικά από πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα αρχιτεκτονικής της περιοχής.

ΜΈΣΕΣ ΗΜΕΡΉΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΕΣ ΚΑΙ ΒΡΟΧΌΠΤΩΣΗ
Min ºC
Max ºC
mm
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Ιαν.
3
8
5

Φεβ.
3
8
3

Μάρ.
4
10
3

Απρ.
6
12
2

Μαϊ.
8
14
2

Ιούν.
11
17
2

Ιούλ.
13
19
2

Αύγ.
13
19
2

Σεπ.	Οκτ.
11
8
17
14
3
4

Νοέ.
6
11
4

Δεκ.
4
9
4

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΕΣ ΑΠΌ RICHARD FAULKS, MATT JESSOP, ADAM GIBBARD ΚΑΙ VISIT CORNWALL
ΜΕΤΆΦΡΑΣΗ/ΑΠΌΔΟΣΗ ΚΕΙΜΈΝΩΝ: ΜΙΧΆΛΗΣ ΘΕΡΜΌΠΟΥΛΟΣ

Αυτή η αρχαία πόλη της Κορνουάλης είναι ένας παράδεισος για γκαλερί τέχνης, μπουτίκ καταλύματα
και μερικά από τα καλύτερα πιάτα και ποτά στη νοτιοδυτική Βρετανία, λέει η Gabrielle Sander.
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