
 
 
 
 
 

Σκωτία 
  

 
5 ημέρες – Αεροπορικώς με αναχώρηση από Αθήνα 

 
Αναχώρηση 16/04 

 

ΗΜΕΡΑ 1: ΑΘΗΝΑ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

Πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας, που είναι χτισμένη όπως η Ρώμη, πάνω σε επτά λόφους. Άφιξη, μεταφορά 
στο ξενοδοχείο μας, τακτοποίηση. 

ΗΜΕΡΑ 2: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΜΕ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ 

Μετά το πρωινό μας αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης του Εδιμβούργου , της «Αθήνας του Βορρά» όπως την 
αποκαλούν. Θα ξεκινήσουμε από την νέα πόλη Γεωργιανής εποχής , μέσα από τις κομψές οδούς και ημισελήνους της 
για να θαυμάσουμε την υπέροχη αυτή αρχιτεκτονική και να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών που έζησαν και βασίλευσαν 
εκεί. Έπειτα θα οδηγηθούμε στο λόφο Κάρλτον, από όπου θα έχουμε μια πανοραμική και καλύτερη άποψη της πόλης 
του Εδιμβούργου. Θα κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ , την επίσημη κατοικία της Βασίλισσας 
στην Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς πόλης και από αξιοθέατα όπως το 
Τόλμπουθ, την οικία του Τζον Νοξ, τον καθεδρικό του Αγίου Τζάιλς και πολλά άλλα θα καταλήξουμε στο κάστρο του 
Εδιμβούργου το οποίο και θα επισκεφτούμε για να δούμε τα κοσμήματα του Στέμματος. Το βράδυ ελεύθερο, 
διανυκτέρευση. 

ΗΜΕΡΑ 3: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΚΑΣΤΡΟ ΓΚΛΑΜΙΣ - ΠΙΤΛΟΧΡΙ - ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ «GLENTURRET» 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός μας ένα από τα πιο επιβλητικά κάστρα, 
το περίφημο Glamis Castle. Βρίσκεται στο Άνγκους, μέσα σ’ ένα μαγευτικό τοπίο, καθώς περιτριγυρίζεται από τεράστια 
πάρκα και κήπους μοναδικής αισθητικής. Είναι ευρέως γνωστό, επειδή εκεί έζησε τα παιδικά της χρόνια η βασίλισσα 
Ελισάβετ. Συνεχίζουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρι, που είναι γνωστό στους επισκέπτες για τα αποστακτήρια ουίσκι 
που φιλοξενεί, όπως και για την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας. Τελευταίος σταθμός μας για την ημέρα το 
αποστακτήριο «Glenturret» του ομίλου «Edrington», όπου παράγεται το γνωστό ουίσκι «The Famous Grouse», που 
μετρά 112 χρόνια «ζωής». Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο. 

ΗΜΕΡΑ 4:ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΤΡΟΣΑΚΣ - ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ - ΦΟΡΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜ - ΛΟΧ ΝΕΣ - ΦΟΡΤ ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ 

Ημέρα αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Μετά από το πλούσιο Σκωτσέζικο πρωινό στο 
ξενοδοχείο μας θα αναχωρήσουμε με πρώτο σταθμό μας το Εθνικό Πάρκο Τρόσακς, με την ομορφότερη λίμνη της 
Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. Θα συνεχίσουμε κινούμενοι κατά μήκος του περίφημου Καληδόνιου καναλιού για να φτάσουμε 
στο ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ, στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις (υψηλότερη βουνοκορφή της Σκωτίας), όπου 
θα έχουμε χρόνο για γεύμα. Επόμενη στάση στη γνωστή Λίμνη Λοχ Νες με την «Νέσι», το θρυλικό… τέρας! Τελευταίος 
προορισμός μας το Φορτ Αγκούστους, όπου ενώνονται οι λίμνες Λοχ Όικχ και Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές και το 
κανάλι της Καληδονίας. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο μας. 

 

 



 

ΗΜΕΡΑ 5:ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Θα περιηγηθούμε, θα 
δούμε την Πλατεία George με τα Βικτωριανού ρυθμού κτίρια, τον Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του Βασιλικού 
Χρηματιστηρίου, όπου βρίσκεται η Modern Art Gallery. Ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του 
Εδιμβούργου για την πτήση επιστροφής μας. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
Τιμή κατ’ άτομο  

 

 

Αναχώρηση Τιμή Παιδί Επιβάρυνση 

μονόκλινου 

22 Απρ 2020 695,00 € 645,00 € 

 

195,00 € 

 

Φόροι & Επίναυλοι: 180,00 € 

  
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 

 ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΑ ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΠΑΡΙΣΙ ΜΕ AIR FRANCE / AEGEAN.  
 METΑΦΟΡΕΣ ΑΠΟ/ΠΡΟΣ ΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΠΑΡΙΣΙΟΥ.   
 4, 5 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ΣTO ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΑ ΔΩΜΑΤΙΑ ΜΕ ΟΛΑ 

ΤΑ FACILITIES.   
 ΜΠΟΥΦΕ ΠΡΩΙΝΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ.  
 3ΩΡΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΕΩΣ. 
 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΑ ΑΝΑΚΤΟΡΑ ΤΩΝ ΒΕΡΣΑΛΛΙΩΝ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ 
 ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΟΥ ΛΟΥΒΡΟΥ ΜΕ ΕΠΙΣΗΜΟ ΕΛΛΗΝΟΦΩΝΑ ΞΕΝΑΓΟ 
 ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ DISNEYLAND. 
 ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΑΡΩΜΑΤΩΝ FRAGONARD 
 ΑΡΧΗΓΟ, ΣΥΝΟΔΟ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ.  
 ΟΜΑΔΙΚΗ ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ.  
 ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΕΝΤΥΠΑ – ΧΑΡΤΕΣ. 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ: 
Φόρους αεροδρομίων (175€), εισόδους Λούβρου ( 28€ Ενήλικες – παιδιά 5€), Βερσαλλιών ( 20€ Ενήλικες – παιδιά 5€), 
Disneyland (€ Ενήλικας 87 €, παιδί κάτω των 11 ετών 82 €),  Δημοτικό φόρο Παρισιού 1,88€ το άτομο ανά 
διανυκτέρευση σε 3 αστέρων ξενοδοχεία – 2,88€ το άτομο ανά διανυκτέρευση σε 4 αστέρων ξενοδοχεία (Αφορά 
ενήλικες άνω των 15 ετών), ποτά, φιλοδωρήματα, κ.λ.π. Η ολοήμερη εκδρομή στη Νορμανδία κοστίζει 70€ το άτομο και 
απαιτεί μίνιμουμ συμμετοχή 20 ατόμων. 

 

 


