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Jak dostać się na wyspę Mull? 

Najlepszą opcją na dotarcie na wyspę Mull jest popłynięcie promem. Szkockie promy Caledonian MacBrayne (Calmac) kursują 

na trzech trasach, którymi można dotrzeć na wyspę. Najbardziej popularna rozpoczyna się w miejscowości Oban (którą także 

warto odwiedzić) i wiedzie do Craignure położonego na wschodnim wybrzeżu Mull. Inne opcje to podróż z Lochaline do 

Fishnish lub z Kilchoan do Tobermory - największej miejscowości na Mull. 

Promy odpływające z Obanu kursują dość często, ale jeśli planujecie wziąć ze sobą auto, polecam zarezerwować bilety 

wcześniej. Sama podróż promem dostarcza wspaniałych widoków, nam udało się nawet zobaczyć delfiny! 

Gdzie zatrzymać się na wyspie Mull? 

Od lokalnych B&B, przez hotele, hostele, airbnb czy campingi - Mull zapewnia różnorodność miejsc do zakwaterowania. 

Hotele: 

Tanie 

Arle Lodge - Aros, niedaleko Tobermory - przytulne miejsce z przepięknymi widokami 

SYHA Youth Hostel, Tobermory - hostel, zlokalizowany w centrum Tobermory, w jednym z kolorowo pomalowanych 

budynków przy porcie 

Na średni budżet 

Isle Of Mull Hotel and Spa, Craignure - Hotel ze spa, krytym basenem i jacuzzi z bardzo okazyjnymi cenami 

Wyższy standard 

Glengorm Castle, Tobermory - marzyliście kiedyś o zamieszkaniu w zamku? Teraz możecie! 

Ardoran House, Isle of Iona - to urocze miejsce, znajdujące się na wyspie na zachód od Isle of Mull, ma dostęp do prywatnej 

plaży i jacuzzi, gdzie można się odciąć od całego świata i podziwiać wspaniałą naturę dookoła. 

Jak wszędzie w Szkocji, na Isle of Mull, jest także możliwość spania na dziko pod namiotem. Wiele miejsc na kemping można 

znaleźć na pięknych, dzikich plażach. My wypróbowaliśmy tą przy Knockvologan Bay i Calgary Bay (która była mniej dzika, ale 

za to z toaletami i bieżącą wodą). 

W okolicy Fidden Farm znajdziecie także urocze pole namiotowe z pięknymi widokami. 

Oban

Jeśli zdecydujecie się przypłynąć na Mull promem z Obanu, polecam zatrzymanie się na chwilę w mieście. Nazywane głównym 

portem do Hebrydów (archipelagu wysp na zachodzie Szkocji), to kolorowe małe miasto słynie z najlepszych restauracji z 

owocami morza. Centrum znajduje się przy porcie, jednak Oban ma także ulice stromo wspinające się na pobliskie wzgórze, z 

którego roztacza się piękny widok na okolicę. 

Jeśli szukacie pola namiotowego, to polecam zielony i czysty Oban Caravan & Camping park. 

Szkocja: wyspy Mull, Iona & Staffa
w w w . w o r l d e r i n g a r o u n d . c o m

w w w . w o r l d e r i n g a r o u n d . c o m



Co zobaczyć na wyspie Mull? 

Przyroda 

Jeśli lubcie przyrodę i spacery po dzikich terenach, z pewnością znajdziecie coś dla siebie na Mullu. Czy to wyjście na "Munro" 

- wzgórze powyżej 30 000 ft, Ben More, skąd rozposciera się piękny widok na okolicę, czywycieczki po wzgórzach i lasach. 

Więcej informacji możecie znaleźć na Walkhighlands. 

Wyspa to także raj dla miłośników dwóch kółek. Z minimalną ilością samochodów i wspaniałymi widokami - warto się trochę 

namęczyć przy podjazdach na małe wzgórza. Inną opcją jest jazda konno po piaszczystej plaży. Jeśli marzyliście o takich 

wrażeniach, możecie je zrealizować w szkołach konnych na Isle of Mull. 

Kultura, miasteczka i zamki 

Największe miasteczko wyspy Mull, Tobermory, to urocze miejsce. Kolorowe budynki ułożone w rządku przy porcie, odbijają 

się radośnie w żywej wodzie. Restauracje prowadzone przez całe rodziny serwują pyszne jedzenie, a lokalne biznesy można 

znaleźć na każdym rogu. Wybierzcie się do lokalnego Szkockiego pubu, spróbujcie świeżych owoców morza i odwiedźcie małą 

galerię sztuki. Tobermory to także dom destylarnii whisky, jednej z najstarszych w Szkocji. Jeśli planujecie wycieczkę do niej - 

zarezerwujcie miejsce z wyprzedzeniem. 

Jak wszędzie w Szkocji, także wyspie Mull znajdziecie kilka zamków. Ruiny zamku Moy, położone niedaleko Lochbuie, a także 

odnowiony zamek Duart Castle, który można zwiedzać w środku. 

Dwie wyspy - Isle of Iona i Staffa

Iona 

Położona na zachód od Mull i łatwo dostępna dzięki 15-minutowemu promowi, znajduje się mała wyspa Isle of Iona. 

Znajdziecie tam piękne zatoczki z turkusową wodą (uwierzylibyście, że to Szkocja?) i słynne starożytne opactwo (ang. Iona

Abbey). Jest to jedno z najważniejszych świętych i historycznych miejsc w Szkocji, a także piękne i ciche miejsce, które sprawi, 

że poczujecie się jak na końcu świata. 

Isle of Staffa 

Raj dla geologów (hej, to o mnie ;)), ale nie tylko! Ta wulkaniczna, niezamieszkała wyspa ze słynną Grotą Fingala to 

obowiązkowy punkt odwiedziń. Ściany groty uformowane są przez sześciokątne bazaltowe kolumny, które są częścią tej 

samej prehistorycznej lawy, budującej Grotę Olbrzyma w Irlandii Północnej. Łukowate sklepienie jaskini przypomina swoją 

budową naturalną katedrę. Wewnątrz słychać echo morza uderzającego w skały i ptaki skrzeczące z oddali. Akustyka w 

jaskini jest tak dobra, że odbywają się tam nawet koncerty muzyki klasycznej. W miesiącach letnich, na wyspę przylatują 

popularne wśród turystów ptaki - maskonury. 

Wycieczki na Ionę i Staffę wyruszają z miasteczka Fionnphort na zachodnim wybrzeżu wyspy Mull. Firma "Staffa tours" 

organizuje te na Staffę. Czas dopłynięcia na wyspę to 45 minut, a po drodze można oglądać morskie zwierzęta. 

Po dotarciu na wyspę ma się czas na zobaczenie Groty Fingala i poszukiwanie maskonurów. Te malutkie kolorowe ptaki 

można zobaczyć na płaszczyźnie porośniętej trawą - po drugiej stronie wyspy. Jak to zazwyczaj była z dzikimi zwierzętami - 

trzeba mieć szczęście, i większe szanse są w środku lata, gdyż później ptaki odlatują z wysp. Nam udało się jedynie zobaczyć 

kilka z nich dryfujących na morzu. 

Wyjątkowa geologia wyspy i unikalny krajobraz sprawiają, że można się tam poczuć jak na innej planecie. 

Plaże 

Jako, że Mull to wyspa (thanks, captain obvious), więc ma dostęp do kilometrów pięknego wybrzeża, które tylko czeka, żeby je 

odkryć. Piękne plaże z białym piaskiem, ukryte w małych zatoczkach, do których wiodą wąskie dróżki. 

Te, według mnie, najlepsze to: 

• Kilvickeon Beach – Południowo zachodnia część wyspy Mull 

Piaszczysta plaża, rodzielona na dwie części przez małą wyspę tworzącą dwie zatoki. Więcej zatok można znaleźć w dalszej 

części wybrzeża. Plaża znajduje się niedaleko Bunessan. Zostawcie auto na parkingu, z którego krótki spacer wiedzie na plażę. 

• Knockvologan - Południowo zachodnia część wyspy Mull 

Na tej plaży spaliśmy na dziko pod namiotem naszej pierwszej nocy na Mullu. Biały piasek, prywatna plaża i błękitna woda. 

Żeby się tam dostać, można zostawić auto na farmie Knockvologan, gdzie znajduje się znak “car park” na placu pomiędzy 

kurczakami i owcami, a następnie zejść w dół po ścieżce do zatoki. 
w w w . w o r l d e r i n g a r o u n d . c o m



• Uisken Beach – Południowo zachodnia część wyspy Mull 

To szeroka plaża, łatwo dostępna, położona niedaleko Bunessan. Parking znajduje się zaraz przy plaży, która jest popularna 

wśród rodzin z dziećmi. Wciąż jednak warta odwiedzin – plaża jest duża, więc można znaleźć swój prywatny zakątek. 

• Ardalanish - Południowo zachodnia część wyspy Mull 

Długi pas białego piasku, pokryty częściowo wydmami. Znajduje się niedaleko Uisken, z parkingiem w Ardalanish's Weavers, z 

którego wiedzie krótki spacer na plażę. 

• Fionnphort Beach - Ross of Mull 

Ta mała plaża znajduje się zaraz przy terminalu, skąd odpływają promy na wyspę Iona i łódki na wyspę Staffa. Widać z niej 

wyspę Iona, a kolorowe flagi wiszące nad parkingiem dodają jej uroku. 

• Duart Beach – Południowo wschodnia część wyspy Mull 

Leżąca niedaleko zamku Duart, ta mała plaża może być odwiedzona przy okazji wizty w zamku. Mniej spektakularna niż inne, 

wciąż jest warta zobaczenia i odpoczynku na piasku. 

• Calgary Beach – Północna część wyspy Mull 

Plaża Calgary Beach znajduje się w zatoce Calgary Bay. To jedna z najbardziej popularnych plaż na wyspie Mull. Nie ma się co 

dziwić, gdyż szeroki pas białego piasku i wydmy dookoła wyglądają bardzo malowniczo. Jest to też znane miejsce na „prawie 

dziki kemping”. Znajdują się tam darmowe toalety (niestety w kiepskim stanie) i zazwyczaj rozbitych jest sporo namiotów. 

• Langamull – Północna część wyspy Mull 

Ładna i ukryta plaża, z piaszczystą zatoczką, chroniona od wiatru. Żeby się tam dostać trzeba przejść kawałek z parkingu, ale 

zdecydowanie warto. 

• Tobermory Beach - Północna część wyspy Mull 

Plaża w największej miejscowości wyspy Mull to nie typowe, rajsko wyglądające miejsce, ale wciąż można usiąść tam z porcją 

“fish and chips” czy lodami od miejscowego sklepikarza i podziwiać okolicę. 

• Laggan Sands – Południowo wschodnia część wyspy Mull 

Wybrana dziewiątą najlepszą plażą w Wielkiej Brytanii w związku z możliwością zobaczenia dzikich zwierząt. Znajduje się 

niedaleko Lochbuie. 

• Carsaig Beach – Południowa część wyspy Mull 

Szary piasek i małe kamyczki wcale nie odbierają uroku tej plaży, która otoczona klifami także wygląda pięknie. 

• Fidden Beach – Południowo zachodnia część wyspy Mull 

Biały piasek z czerwonymi granitowymi skałami. Idealne miejsce na zachód słońca i obserwowanie dzikich zwierząt. Niedaleko 

znajduje się pole kempingowe Fidden Farm. 

Co poza tym? 

Warto wybrać się na wycieczkę łódką na morze, podczas której można zobaczyć dzikie zwierzęta - delfiny, orki, wieloryby i 

różnego rodzaju ptaki, a nawet rekiny. 

Wyspa Ulva 

Interesującym miejscem do odwiedzenia i także mało znanym, jest wyspa Ulva. To mała wysepka, na którą można się dostać w 

5 minut łódką z zachodniego wybrzeża Mull. Nie ma tam ruchu samochodowego, ale spokojnie można zwiedzić ją na piechotę 

czy rowerem. Jednak zanim wyruszycie z zamiarem wejścia na prom, sprawdźcie wcześniej dokładnie jego rozkład, bo tak się 

składa, że nie pływa on w soboty. Zgadnijcie w jaki dzień my tam byliśmy? No tak... ;) Ale widok na wyspę zza wody też jest 

ciekawy. I sama jazda, żeby dotrzeć do tej części Mull jest warta zachodu, gdyż zapewnia wspaniałe widoki (serio!!). 

Wyspa Mull, wraz z wyspą Iona i Staffa to zdecydowanie jedne z moich ulubionych miejsc w Szkocji. Jak znajdziecie się na tych 

małych wysepkach zrozumiecie co mam na myśli w związku z ich odmiennością od głównego lądu. Wszystko wydaje się tam 

takie odległe, spokojne i wypełnione wyjątkową atmosferą. 
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