
Camborne jest starym miastem górniczym,
zamożne w 19 wieku kiedy zachodnia
Kornwalia produkowała wiekszość miedzi i
mosiądzu na świecie.

Dzisiaj, bezrobocie jest wysokie, choć
Camborne jest głównym centrum
handlowym dla wielu lokalnych wiosek. Z
parkingu pod TESCO, skręć w lewo aby
dostać sie do większosci sklepów, żezników,
piekarni, kiosków i pubów.

JEDZENIE, SKLEPY I SERWISY
Pasties to tradycyjna lokalna potrawa,
podobna do duzego pieroga z mięsem,
ziemniakami, cebulą i czasami warzywami -
są same w sobie bardzo obfite.
Najsmaczniejsze są te ze stekami w środku
– albo z mięsem mielonym, lub także z
kurczakiem, serem i innymi nadzieniami. Na
Trelowarren Street jest przynajmniej trzech
żezników – tradycyjnym Warrens, Rowes i
Berrimans. Ceny są podobne i wszedzie
kupisz sausage rolls (parówki w ciescie),
chleb, ciastka i pączki, jak i pasties.

Saffron cakes lub saffron buns – jasno-
żółte drożdżowe ciastko z owocami,
tradycyjnie robione z szafranem, typowym
w Kornwalii.

Inne smaczne opcje - yeast cake, Eccles
cakes, doughnuts...

SALON FRYZJERSKI
Polskie studio Fryzjerskie i Salon Paznokci
zostalo niedawno otwarte w przebudowanej
kaplicy obok WOOLWORTHS. Oferuje
wszelkie usługi fryzjerskie, manicures,
pedicures, makijaż i depilacje. Zadzwoń pod
01209 610 222 aby zapytać o godziny
otwarcia.

DELIKATESY
Na przeciwko pawilony jest SALA, sklep z
towarem z Wschodniej Europy. Rita
prowadzi sklep, tel; 07776 98276 (otwarty
Pon, Wt, Sr 10.00-17.00, Czw 10.00-20.00,
Sob 10.30-17.00, zamknięty w Niedziele).

WOOLWORTHS
Przydatne bo otwarte w niedziele. Oferuje
wielki asortyment słodyczy, prezentów dla
dzieci, papeterii, muzyki… I mały wybór
narzedzi i artykułów domowych.

£££ SHOPS
Obok WOOLWORTHS, i naprzeciwko THE
BUILDERS CENTRE. Wszystko za funta. Wielki
wybór żeczy do zabaw, prezentów i innych
podstawowych żeczy (plyt CD, kremu do
opalania, świeczek, notesów…)

BANKI
Zadne nie otwarte w Soboty.
09.30-16.30 w tygodniu.

POCZTA
Znaczki mogą też być nabyte w WH SMITHS i
TESCOS. Otwarta 09.00-17.30, Poniedziałek
do Soboty.

UBRANIA DLA KOBIET 
Skromny wybór, ale najładniejsze ubrania
znajdziecie w DOROTHY PERKINS, obok WH
SMITH. Ubrania, buty, koraliki, obrączki i
bielizna. Ciekawe sezonowe wysprzedarze.

SKLEPY CHARYTATYWNE 
W paru miejscach na Trelowarren Street, te
sklepy sprzedają tylko używane żeczy,
ubrania, buty, sprzedaż których wspomaga
wszelkie akcje charytatwyne. Na Trelowarren
Street znajdziesz SCOPE, CORNWALL
HOSPICE CARE, etc, z różnymi ciekawymi
wyborami.

ALDI
Na samym końcu Trelowarren Street,
oddalonym od TESCO. Podobny do Lidla,
umożliwiając zakup w dużych ilościach po
niskich cenach, w większosci niemiecke
firmy. Czekolada jest smaczna, jak i lody.

DOSTęP DO INTERNETU
Aby użyć internetu, zajżyj do biblioteki na
The Cross, blisko stacji. Otwarte 09.30-18.00
Pon-Pt, zamknięte Wt. Soboty otwarte 09.30-
12.30, zadzwoń wczesniej aby zamówić
sobie komputer; 01872 322 005

ATRAKCJE CAMBORNE 
Richard Trevithick, słynny syn Kornwalii…
wynalazca silnika parowego. W Dzień
Trevithicka co roku stare i nowe lokomotywy
zbierają się aby przejechać przez miasto w
imieniu ich wynalazcy.

Orkiestra Miasta Camborne, jedna z
najlepszych orkiestr dętych w Anglii, zwykle
znajdowana w miastach z tradycją górniczą.
Czasami gra na rynku miasta w Sobotnie
poranki.

Klub Rugby Camborne, jedna z najstarszych
i najlepszych drużyn rugby w Kornwalii,
radzi sobie gorzej odkąd rugby sało sie
sportem zawodowym pare lat temu. Udaje
im sie lepiej odkąd połączyli sie z Cornish
Pirates, jedną z najlepszych drużyn w kraju.
Znajdz więcej informacji na 
www.camborne-rugby.com i 
www.cornish-pirates.com 
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