
Penzance’as driekiasi nuo kalvos žemyn, link
uosto, kur atsiveria pasauliui žinomas
vaizdas į Kalno įlanką (Mount’s Bay) ir
Šv.Maiklo kalną (St. Michael’s Mount). Tai
pasaulyje garsi vieta, kuri jau Viduramžiais
traukė piligrimus, maldininkus, o dabar –
turistus. Kaip ir kiti miestai vakariniame
Corwall’e, Penzance’as XIX a. pergyveno
kalnakasybos pramonės, o vėliau ir žemės
ūkio bei žuvininkystės pramonės (XX a. pab.)
nuosmukį.

Penzance’as ir jo apylinkės – tai menininkų
meka. Dvi galerijos ypatingai traukia tautos
dėmesį, tai Penlee namų galerija ir muziejus,
kuris eksponuoja XIX a. ir XX a. pr. Corwall’e
gyvenusių menininkų darbus, bei Newlyn
Orion galerija, kuri yra įsikūrusi pajūry, o jos
specializacija – modernusis menas.

Geležinkelio linija, nutiesta nuo šiaurinės
Anglijos ir Londono, baigiasi Penzance,
tačiau ne kelionė. Jūs galite laivu ar
malūnsparniu traukti toliau į Scily salas (Isles
of Scilly), išsimbarsčiusias per keletą mylių
nuo kranto, kažkada garsėjusias ankstyvais
narcizais, o dabar –  išvystytu turizmu.

MAISTAS, PARDUOTUVĖS, PASLAUGOS
Market Jew gatvė yra pagrindinė miesto
gatvė, nusitęsusi per visą miestą, joje yra
įsikūrę bankai ir paštas. „WHSmith” atrasite
kanceliarinių prekių, rašymo reikmenų,
knygų, žurnalų ir pan. Pigesnė vieta
panašioms prekėms įsigyti yra
„POUND SHOP” (vieno svaro parduotuvė).
Joje gausite sąsiuvinių ir pieštukų, puodelių
ir kremo nuo saulės, muilo ir šampūno,
balzamo lūpoms ir kt.

Causeway Head  gatvelėje, kuri jungiasi su
Market Jew gatve pačiame pastarosios
viršuje, iš dešinės, rasite JIM's CASH AND
CARRY (sumokėk ir neškis). Šioje
parduotuvėje galite pigiai nusipirkti
įvairiausių daiktų ir ūkinių prekių.

Vienintelė maisto parduotuvė COOP taip pat
yra Market Jew gatvėje, o šiaip visi
supermarketai, tokie kaip TESCO,
MORRISON, yra už miesto, prisiglaudę prie

pagrindinio kelio, ateinančio į miestą nuo
Marazion ir Hayle pusės. Iš miesto centro
pėstute iki didžiųjų parduotuvių tektų
kuniuoti apie 20 min. LIDL yra įsikūrusi kitoje
miesto pusėje, link Newlyn. Ten galima nueiti
Promenada arba nuo geležinkelio stoties
nuvažiuoti autobusu.

Penzance yra ir gerų mažų specializuotų
parduotuvių. LENTERN mėsinė Chapel
gatvėje, prie žymiųjų EGIPTO NAMŲ, garsėja
puikia reputacija.

Green Market gatvėje eančioje TRAGENZOS
parduotuvėje galite nusipirkti įvairiausių
delikatesų, vaisių ir daržovių, o džiovintų
maisto priedų rasite SCOOP krautuvėje, kuri
yra Causeway Head gatvėje.

Šioje gatvėje taip pat yra daug labdaros
parduotuvių, kuriose parduodami dėvėti
drabužiai ir ūkinės prekės (galima atrasti ir
labai gerų, net nenaudotų daiktų), o surinkti
pinigai naudojami kilniems tikslams. Dažnai
pats parduotuvės pavadinimas pasako, kam
pinigai yra aukojami – VĖŽIO TYRIMAMS,
OXFAM IR ŠV.JULIJOS PRIEGLAUDAI.

Naujų drabužių ieškokite WHARFSIDE
prekybos centre, kuris yra įsikūręs netoli
geležinkelio stoties, arba prekybiniuose
tinkluose NEW LOOK, PEACOCKS, MILLETS.

Dažniausiai parduotuvės būna atidarytos
nuo 9:00 iki 17:30. Bankai dirba nuo
pirmadienio iki penktadienio tokiu pačiu
laiku, tačiau yra uždaryti šeštadieniais ir
sekmadieniais. Tačiau paštas dirba ir
šeštadieniais, tik trumpiau nei darbo
dienomis.

Jeigu jums reikia prieiti prie interneto, tai
užeikite į biblioteką Morrab Road gatvėje,
kuri dirba pirmadieniais – penktadieniais nuo
9:30 iki 18:00, o šeštadieniais – nuo 9:30 iki
12:30. Užsisakyti vietą prie kompiuterio
galima ir telefonu 01872 322005. Pirmasis
pusvalandis yra nemokamas, o vėliau ne
bibliotekos nariai privalo mokėti po £3 per
valandą.

ĮŽYMYBĖS
Seras HUMPHREY DAVY (1778-1829) gimė
Penzance, o 1801 m. jis išrado saugią lempą
šachtininkams.

Yra Penzance ir ypatingų pastatų. Štai
ADMIROLO BENBOW BARAS Chapel gatvėje
yra pavadintas admirolo John’o Benbow,
gyvenusio XVII a., vardu. Šis baras buvo
paminėtas ir garsiajame Roberto Luiso
Stevenson’o romane  “Lobių sala”.
Pirmiausia jūs pastebėsite kontrabandininko,
apsižergusio stogą, statulą su muškieta
rankoje.

Neįmanoma neatkreipti dėmesio į Egipto
namus, kurie traukia akį kolonomis,
palmėmis ir ryškiomis spalvomis, atrodo, lyg
jie būtų iš kito laiko ir kitos vietos.
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