
Camborne’as yra senas šachtininkų 
miestas, klestėjęs XIX a., kai vakarų
Cornwall’e buvo daugiausiai pasaulyje
išgaunama alavo ir vario.

Nors dabar darbo vietų čia ir yra mažai,
tačiau miestas garsėja kaip prekybos
centras, į kurį suvažiuoja gyventojai iš
aplinkinių kaimų. Iš TESCO automobilių
stovėjimo aikštelės sukite kairėn, link
Trelowarren gatvės, kur yra įsikūrusios
dauguma parduotuvių, mėsinės, duonos
kepyklėlės, laikraščių ir žurnalų prekiavietės
bei barai.

MAISTAS, PARDUOTUVĖS,
PATARNAVIMAI
Tradicinis Cornwall’o patiekalas yra
pyragėliai su mėsa, bulvėmis, svogūnu ir
ridiku. Jie labai sotūs. Geriausi pyragėliai yra
su jautiena ar malta mėsa, nors galima
nusipirkti ir su vištiena, sūriu bei kitokių
rūšių. Trelowarren gatvėje yra bent trys
duonos kepyklėlės: Rowes, Berrimans ir
seniausia – Warrens. Jose galima nusipirkti
pyragėlių su dešrelėm, duonos ir pyragų.
Kainos virus yra panašios.

Mieliniai pyragai ir bandelės
Ryškiai geltonas mielinis pyragas su vaisiais
yra tradicinis Cornwall’e. Galima išsirinkti ir
eklerų, spurgų.

KIRPYKLOS
Buvusioje bažnyčioje, šalia Woolworths, yra
įsikūrusi lenkiška kirpykla ir nagų studija. Čia
jums nukirps ir sušukuos plaukus, padarys
manikiūrą ir pedikiūrą, atliks įvairias akių bei
veido procedūras, karštu vašku depiliuos
plaukus. Apie darbo laiką sužinosite
paskambinę tel.: 01209 610 222.

SPECIALIZUOTA MAISTO PARDUOTUVĖ
Priešais kirpyklą, toje pačioje bažnyčioje, yra
rytų Europos šalių maisto parduotuvė SALA,
kuriai vadovauja lietuvė Rita (mob.:
07776982706). Parduotuvės darbo laikas:
pimad., antrad., trečiad., penktad. – 
10:00-17:00, ketvitad. – 10:00-20:00, šeštad.
10:30-17:00, sekmad. – išeiginė.

WOOLWORTH
Labai patogu, nes parduotuvė dirba ir
sekmadieniais. Čia daug saldainių, dovanų
vaikams, kanceliarinių prekių, kompaktinių
diskų, yra nedidelis įrankių pasirinkimas.

£££ PARDUOTUVĖS
Vieno svaro parduotuvės miestelyje yra dvi,
viena – prie Woolworth, o kita – priešingoje
gatvės pusėje, einant link Tesco. Visos prekės
– po vieną svarą. Čia yra visko: niekučių
vakarėliams, dovanų, kompaktinių diskų,
kremų, žvakių, sąsiuvinių, etc.

BANKAI
Darbo dienomis bankai dirba nuo 9:30 iki
16:30. Savaitgaliais visi
bankai uždaryti.

PAŠTAS
Dirba pimadieniais–šeštadieniais nuo 9: 00
iki 17:30. Pašto ženklų galima nusipirkti ir
WHSmiths bei Tesco.

MOTERIŠKI DRABUŽIAI
Nedidelis pasirinkimas, bet geriausius ir
labiausiai stilingus galima įsigyti DOROTHY
PERKINS, prie WHSmith. Čia taip pat yra
batų, karolių, apyrankių, apatinių drabužių.
Šaunūs sezoniniai išpardavimai.

LABDAROS PARDUOTUVĖS
Labdaros parduotuvių, tai SCOPE,
CORNWALL HOSPICE CARE ir kt., yra visoje
Trelowarren gatvėje, į jas žmonės atneša
dėvėtus drabužius, batus, šiaip nereikalingus
daiktus, kurie parduodami, o surinkti pinigai
yra naudojami kilniems tikslams.

ALDI
Pačiame Trelowarren gatvės gale, dešinėje,
priešingoje Tesco sumermarketui miesto
pusėje, yra parduotuvė ALDIS, kurioje,
panašiai kaip Lidl, kurioje galima nusipirkti
vokiškų prekių didmeninėmis kainomis. Čia
parduodamas ypač geras šokoladas ir ledai.

PRIĖJIMAS PRIE INTERNETO
Camborne’o bibliotekoje, sankryžoje prie
geležinkelio stoties taip pat galima prieiti
prie interneto. Biblioteka dirba nuo 9:30 iki
18:00 darbo dienomis, šeštadieniais nuo
9:30 iki 12:30, antradienis – išeiginė. Tel.:
01872 322  005.

CAMBORNE’o ĮŽYMYBĖS
RIČARDAS TREVITHICK’as yra vienas
žymiausių Cornwall’o sūnų, išradęs garo
variklį. Kiekvienais metais yra švenčiama
Trevithick’o Diena, kai atiduodama duoklė ir
pagarba žymiajam išradėjui. Paradas
centrinėje miesto gatvėje sutraukia daug
žmonių, kurie ateina pasižiūrėti tiek
senoviškų, tiek ir modernių garinių mašinų.

CAMBORNE’o MIESTO ORKESTRAS yra
vienas geriausių pučiamųjų orkestrų šalyje,
kurie visada buvo labai stiprūs kasyklų
apylinkėse. Orkestras kai kada
sekmadieniais groja miesto aikštėje.

CAMBORNE’o REGBIO KLUBAS yra viena
seniausių ir stipriausių Cornwall’o komandų.
Apie ją galite pasiskai 
www.camborne-rugby.com
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