ΣΚΩΤΙΑ & HIGHLANDS 8 µέρες

Γλασκώβη (1 διαν.) – Tρόσσακς – Λίµνη Λοµόντ - Όµπαν (2 διαν.) – Isle of Mull – Φόρτ Γουίλιαµ – Ινβερνές - Αβιεµόρ ( 1
διαν.) – Εδιµβούργο (3 διαν.)
Είδο̋: Αεροπορική
Περίοδο̋: Καλοκαίρι 2017
∆ιάρκεια: 8 µέρε̋
Αναχωρήσει̋: 06-07-2017, 01-08-2017, 09-08-2017

1. ΑΘΗΝΑ – Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ (Πτήση, Ξενάγηση)
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για Εδιµβούργο. Φθάνοντα̋, θα αναχωρήσουµε για την
πανέµορφη, αναγεννηµένη Γλασκώβη. Μια παλαιότερα άσχηµη και βιοµηχανική πόλη, έχει
µεταµορφωθεί σήµερα σε ένα ακόµη κόσµηµα τη̋ Σκωτία̋. Άφιξη και ξενάγηση τη̋ πόλη̋ κατά τη
διάρκεια τη̋ οποία̋ θα δούµε τα σηµαντικότερα αξιοθέατά τη̋, όπω̋ την Πλατεία του Γεωργίου µε
τα επιβλητικά Βικτωριανά κτίρια, το πανεπιστήµιο τη̋ Γλασκώβη̋, τον ναό του St Mungo, καθώ̋ και
την παλιά Γεωργιανή συνοικία. Βόλτα στον πεζόδροµο του ιστορικού κέντρου τη̋ πόλη̋.
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µα̋. ∆ιανυκτέρευση.

2. ΓΛΑΣΚΩΒΗ – ΤΡΟΣΣΑΚΣ – ΛΙΜΝΗ ΛΟΜΟΝΤ – ΟΜΠΑΝ
Πρωινή αναχώρηση για τη µεγαλύτερη λίµνη τη̋ Βρετανία̋, την Λόµοντ. Συνεχίζουµε τη διαδροµή
µα̋ διασχίζοντα̋ το Εθνικό πάρκο Τρόσσακ̋, µε τα ωραιότερα τοπία των νότιων Highlands. Στη
διαδροµή µα̋ θα έχουµε επιλεγµένε̋ στάσει̋ για να θαυµάσουµε και να φωτογραφίσουµε το
υπέροχο τοπίο και µέσω των λιµνών Awe, Kilchum, Castlem και Etive µε το κάστρο Dunstaffnage και
θα φθάσουµε στην περιοχή τη̋ λίµνη̋ Όµπαν. ∆ιανυκτέρευση.

3. ΟΜΠΑΝ – ISLE OF MULL – ΟΜΠΑΝ
Ολοήµερη εκδροµή στο Νησί Μαλ (Isle of Mull), ένα από τα µεγαλύτερα νησιά τη̋ Σκωτία̋ και του
νησιωτικού συµπλέγµατο̋ των Εβρίδων. Κατά τη σηµερινή ηµέρα θα έχουµε την ευκαιρία να
επισκεφθούµε

κι

ένα

αποστακτήριο

παραγωγή̋

ουίσκι.

Επιστροφή

στο

ξενοδοχείο

µα̋.

∆ιανυκτέρευση.

4. ΟΜΠΑΝ – ΦΟΡΤ ΓΟΥΙΛΙΑΜ – ΙΝΒΕΡΝΕΣ/ΑΒΙΕΜΟΡ
Πρωινή αναχώρηση για µια θαυµάσια διαδροµή στα περίφηµα Χάιλαντ̋ τη̋ Σκωτία̋. Από το Φορτ
Ουίλιαµ, στου̋ πρόποδε̋ τη̋ υψηλότερη̋ βρετανική̋ βουνοκορφή̋ Μπεν Νέβι̋, φθάνουµε στο Φορτ
Ωγκάστα̋ και στη συνέχεια θα κινηθούµε παράλληλα µε τη µυστηριώδη λίµνη Νε̋ (Loch Ness) και "τη
Νέσι" τη̋, το τέρα̋ που θρυλείται ότι ζει στα νερά τη̋. Επιβίβαση σε πλοιάριο για µια ωριαία
κρουαζιέρα στη λίµνη (προαιρετικά, £ 30), κατά τη διάρκεια τη̋ οποία̋ θα θαυµάσουµε από κοντά
το ωραιότατο τοπίο µε τα ερείπια του κάστρου Χουργάρτ. Αποβίβαση στι̋ παρυφέ̋ τη̋
πρωτεύουσα̋ των Χάιλαντ̋, το Ίνβερνε̋. Άφιξη και επίσκεψη στην πόλη. Τελικό̋ µα̋ προορισµό̋
για σήµερα είναι το Άβιεµορ, όπου θα διανυκτερεύσουµε.

5. ΑΒΙΕΜΟΡ – ΣΑΙΝΤ ΑΝΤΡΙΟΥΣ – Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ
Πρωινή αναχώρηση για το Εδιµβούργο. Στη διαδροµή µα̋ θα δούµε το διάσηµο κάστρο Μπλαιρ, έδρα
των δουκών Μπλαιρ Άθολλ. Ακολούθω̋ κινούµαστε µέσω του Κιλλικράνκι και τη̋ περιοχή̋ του
Πιτλόχρι προ̋ το Σαιντ Άντριου̋. Στάση και επίσκεψη στην πόλη µε το παλαιότερο πανεπιστήµιο
τη̋ Σκωτία̋ και παγκόσµια πρωτεύουσα του Golf! Στη συνέχεια θα διασχίσουµε την παλαιότερη
κρεµαστή γέφυρα τη̋ Σκωτία̋, την περίφηµη γέφυρα του ποταµού Φορθ (Firth of Forth) και θα
καταλήξουµε στην "Αθήνα του Βορρά", το πανέµορφο Εδιµβούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µα̋.
∆ιανυκτέρευση.

6. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ (Ξενάγηση)
Η πρωινή µα̋ ξενάγηση θα ξεκινήσει από το Γεωργιανό τµήµα τη̋ πόλη̋, που άρχισε να κτίζεται
στα µέσα του 18ου αιώνα. Θα δούµε υπέροχε̋ πλατείε̋, µεγάλου̋ δρόµου̋ και ιστορικά κτίρια, που

διατηρούν µέχρι σήµερα τη µεγαλοπρέπειά του̋. Συνεχίζοντα̋, θα ανεβούµε στον λόφο Calton, όπου
βρίσκεται το µνηµείο του Νέλσωνα και ο ηµιτελή̋ Παρθενώνα̋. Από την κορυφή του λόφου θα
απολαύσουµε την πανοραµική θέα τη̋ πόλη̋. Στη συνέχεια θα περάσουµε από το ιστορικό παλάτι
του Χόλιρουντ - την επίσηµη κατοικία τη̋ Βασιλική̋ οικογένεια̋, που το χρησιµοποιεί ω̋ κατοικία
όταν επισκέπτεται την Σκωτία. ∆ια µέσου του Royal Mile - του Βασιλικού Μιλίου - θα διασχίσουµε
την παλιά πόλη του Εδιµβούργου, βλέποντα̋ το Τόλµπουθ (Tolbooth), το σπίτι του Τζον Νοξ και την
παλιά αγορά Grass Μarket στου̋ πρόποδε̋ του πύργου. Στο τέλο̋ τη̋ ξενάγησή̋ µα̋ θα
σταµατήσουµε για επίσκεψη στο ιστορικό κάστρο του Εδιµβούργου (προαιρετική είσοδο̋). Εδώ
εκτίθενται "τα κοσµήµατα του στέµµατο̋" δηλαδή, το Στέµµα, το Σπαθί, το Βασιλικό Σκήπτρο, όπω̋
και η θρυλική Λίθο̋ του Scone ή Λίθο̋ του πεπρωµένου. Θα δούµε επίση̋ το µικρό παρεκκλήσι τη̋
Αγία̋ Μαργαρίτα̋ (900 ετών) και το Μαυσωλείο των Σκωτσέζων πεσόντων στρατιωτών. Απόγευµα
ελεύθερο για βόλτε̋ στην υπέροχη πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο µα̋. Το βράδυ µπορείτε να
συµµετάσχετε (προαιρετικά) σε µία Σκωτσέζικη βραδιά µε παραδοσιακού̋ χορού̋. ∆ιανυκτέρευση.

7. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΜΠΑΝΟΚΜΠΕΡΝ – ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ
ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ (Ολοήµερη εκδροµή)
7.

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ

–

ΜΠΑΝΟΚΜΠΕΡΝ

–

ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ

–

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ

(Ολοήµερη

εκδροµή)

Πρωινή αναχώρηση για µια πρώτη γνωριµία µε τα Χάιλαντ̋ - µια εκδροµή στην κεντρική Σκωτία, µε
ιστορική σηµασία για την ανεξαρτησία τη̋ χώρα̋ και το παλαιό µεγαλείο τη̋. Πρώτη µα̋ στάση θα
είναι στο Μπάνοκµπερν, όπου δόθηκε το 1314 η περίφηµη µάχη, στην προσπάθεια ανεξαρτησία̋
των Σκωτσέζων µε του̋ Χαιλάντερ̋ του, απέναντι στον Αγγλικό στρατό του Εδουάρδου Β΄. Στη
συνέχεια κατευθυνόµαστε στο Κάστρο του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο διάσηµα τη̋ Σκωτία̋. Εδώ
έζησαν πολλοί Σκωτσέζοι βασιλεί̋, όπω̋ οι Στιούαρτ, ο Ιάκωβο̋ ∆' και Ε', ο πατέρα̋ τη̋ Μαρία̋
Στιούαρτ. Εδώ εστέφθη βασίλισσα τη̋ Σκωτία̋ η Μαρία Στιούαρτ σε ηλικία 6 ηµερών. Επιστροφή το
απόγευµα στο ξενοδοχείο µα̋ στο Εδιµβούργο. ∆ιανυκτέρευση.

8. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΑΘΗΝΑ
Μεταφορά στο αεροδρόµιο του Εδιµβούργου και πτήση επιστροφή̋ µε ενδιάµεσο σταθµό. Άφιξη στην
Αθήνα.

Σηµειώσει̋:
1) Η σειρά του προγράµµατο̋ δεν είναι δεσµευτική, 2) Το τελικό ενηµερωτικό δίδεται περίπου 3-5
µέρε̋ πριν την αναχώρηση. Ξενοδοχεία εκδροµή̋:
Γλασκώβη: Jurys’s Inn 4*
Όµπαν: Best Western The Queens Hotel 4* για την εξερεύνηση τη̋ περιοχή̋ και την ολοήµερη εκδροµή
στο Νησί Mull των Εβρίδων.
Άβιεµορ: MacDonald Highlands Resort Hotel 4*
Εδιµβούργο: Apex City 4*

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

-Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµική̋ θέση̋ µε ενδιάµεσο σταθµό µε KLM
-∆ιαµονή σε 4* ξενοδοχεία µε πρόγευµα
-Εκδροµέ̋, περιηγήσει̋, ξεναγήσει̋ όπω̋ αναγράφονται στο πρόγραµµα µε πούλµαν
-Ολοήµερη εκδροµή στο Νησί Μαλ (Isle of Mull. (το κόστο̋ του πλοιαρίου περιλαµβάνεται)
-Έµπειρο̋ αρχηγό̋, συνοδό̋, ξεναγό̋ του Γραφείου µα̋ σε όλη τη διάρκεια του ταξιδιού
-Ασφάλεια αστική̋ ευθύνη̋
-ΦΠΑ

∆εν Περιλαµβάνονται
•

-Φόροι αεροδροµίων, επιβάρυνση καυσίµων, φιλοδωρήµατα, επιπλέον πακέτο ασφάλεια̋
κλπ., τα οποία καταβάλλονται υποχρεωτικά στην Αθήνα. Επιπλέον πακέτο ασφάλεια̋
(Ατυχήµατο̋, απώλεια̋ αποσκευών, δαπάνε̋ επαναπατρισµού λόγω ατυχήµατο̋ ή
ασθένεια̋,

•

-δαπάνε̋ για έξοδα επίσκεψη̋ συγγενού̋ στο εξωτερικό, δαπάνε̋ για επείγουσα
επιστροφή στην Ελλάδα, απώλεια ταξιδιωτικών εγγράφων και έξτρα καλύψεων όπω̋
ιατροφαρµακευτικέ̋ και νοσοκοµειακέ̋ δαπάνε̋, ασφάλεια προκαταβολή̋ κ.α.). € 310.

•

-Είσοδοι σε µουσεία και αξιοθέατα, η βόλτα µε πλοιάριο στη λίµνη Λοχ Νε̋, είσοδοι σε
κάστρα και αποστακτήρια Ουίσκυ.

Αναχωρήσεις

∆ίκλινο

Μονόκλινο

06/07/17

€ 1.299*

€ 1.849*

01/08/17

€ 1.399*

€ 2.039*

09/08/17

€ 1.499*

€ 2.189*

*Οι τιµές ισχύουν για τις 11 πρώτες συµµετοχές.
Πτήσεις µε την KLM:
Ώρα
Αριθµός Ηµεροµηνία ∆ιαδροµή (Από /
Ώρα
Πτήσης
Πτήσης
Προς)
Άφιξης
Αναχώρησης
KL 1572

06/07/2017

ΑΘΗΝΑ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06:00

08:30

KL 1279

06/07/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ

09:45

10:15

KL 1286

13/07/2017

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

15:45

18:20

KL 1581

13/07/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΑΘΗΝΑ

20:55

01:10
(+1)

Ώρα
Αριθµός Ηµεροµηνία ∆ιαδροµή (Από /
Ώρα
Πτήσης
Πτήσης
Προς)
Αναχώρησης Άφιξης
KL 1572

01/08/2017

ΑΘΗΝΑ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06:00

08:30

KL 1279

01/08/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ

09:45

10:15

KL 1286

08/08/2017

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

15:45

18:20

KL 1581

08/08/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΑΘΗΝΑ

20:55

01:10
(+1)

Ώρα
Αριθµός Ηµεροµηνία ∆ιαδροµή (Από /
Ώρα
Πτήσης
Πτήσης
Προς)
Άφιξης
Αναχώρησης
KL 1572

09/08/2017

ΑΘΗΝΑ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

06:00

08:30

KL 1279

09/08/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ

09:45

10:15

KL 1286

16/08/2017

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ –
ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ

15:45

18:20

KL 1581

16/08/2017

ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ –
ΑΘΗΝΑ

20:55

01:10
(+1)

