ΣΚΩΤΙΑ - HIGHLANDS - ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ 7 µέρες

Μάντσεστερ – Αγγλικές Λίµνες – Γουίντερµιρ – Γλασκόβη (2 διαν.) – Λοχ Λοµόντ – Φορτ Αγκούτσους – Λοχνές – Ινβερνές Άβιενµορ (1 διαν.) – Κάστρο Μπλερ – Πιτ Λόχρυ – Εδιµβούργο (3 διαν.)
Είδο̋: Αεροπορική
Περίοδο̋: Καλοκαίρι 2017
∆ιάρκεια: 7 µέρε̋
Αναχωρήσει̋: 14-07-2017, 21-07-2017, 28-07-2017, 04-08-2017, 11-08-2017, 18-08-2017

1. ΑΘΗΝΑ – (ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ - ΓΟΥΙΝΤΕΡΜΙΡ) - ΓΛΑΣΚΟΒΗ
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πρωινή πτήση για το αεροδρόµιο του Μάντσεστερ. Πρώτη µα̋
επίσκεψη το πανέµορφο θέρετρο Bowness on Windermere στι̋ όχθε̋ τη̋ οµώνυµη̋ λίµνη̋. Εκεί θα
έχουµε την ευκαιρία (προαιρετικά) για µια κρουαζιέρα 45 λεπτών στη µεγαλύτερη λίµνη του Εθνικού
Πάρκου Lake District την Windermere µε θέα την υπέροχη φύση και τι̋ επαύλει̋ που κόβουν την
ανάσα. Αναχώρηση, και µέσα από µία διαδροµή µε αλληλοδιαδεχόµενε̋ λίµνε̋, περνάµε τα νοητά
σύνορα Αγγλία̋ – Σκωτία̋. Αργά το απόγευµα άφιξη στη µεγαλύτερη πόλη τη̋ Σκωτία̋ την
Γλασκόβη. Τακτοποίηση στα δωµάτια µα̋. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

2. ΓΛΑΣΚΟΒΗ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και ξεκινάµε την ξενάγησή µα̋ από την Πλατεία Τζωρτζ, µε τα επιβλητικά
βικτωριανά κτήρια και το ∆ηµαρχείο τη̋ πόλη̋, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό Ναό τη̋ πόλη̋ µε
την νεκρόπολη, το Πανεπιστήµιο τη̋ Γλασκόβη̋ και τον ποταµό Κλάιντ. Η Γλασκώβη εξελίσσεται µε
ιλιγγιώδη ρυθµό και αποτελεί ένα µοντέρνο, αστικό κέντρο µε βικτοριανή αρχιτεκτονική κληρονοµιά,
µε στιλάτα µπαρ, κοµψά εστιατόρια και πολλού̋ χώρου̋ τέχνη̋ και ψυχαγωγία̋. Ελεύθερο̋ χρόνο̋
για να εξερευνήσετε τη πόλη σύµφωνα µε τι̋ απαιτήσει̋ σα̋. ∆ιανυκτέρευση.

3. ΓΛΑΣΚΟΒΗ – (ΕΘΝΙΚΟΣ ∆ΡΥΜΟΣ ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ–
ΛΟΜΟΝΤ–ΦΟΡΤ ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ–
ΑΓΚΟΥΣΤΟΥΣ–ΛΟΧΝΕΣ–
ΛΟΧΝΕΣ–ΙΝΒΕΡΝΕΣ) –
ΑΒΙΕΝΜΟΡ
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των
Χάιλαντ̋. Θα αναχωρήσουµε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόµοντ & Τρόσακ̋. Αρχίζουµε να διασχίζουµε
τα Χάιλαντ̋, περνώντα̋ µέσα από το θεαµατικό φαράγγι του Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ
Γουίλιαµ στου̋ πρόποδε̋ του βουνού Μπεν Νέβι̋, για να φτάσουµε στο Φορτ Αγκούστου̋. Ελεύθερο̋
χρόνο̋ για µεσηµεριανό γεύµα. Συνεχίζοντα̋ τη διαδροµή µα̋ ταξιδεύοντα̋ παράλληλα µε τι̋
µαγευτικέ̋ λίµνε̋ τη̋ Σκωτία̋ και την γνωστή σε όλου̋ Λοχ Νε̋ για να απολαύσουµε ένα µοναδικό
τοπίο τη̋ λίµνη̋ και εάν είµαστε τυχεροί, ίσω̋ αποθανατίσουµε και το θρυλικό τέρα̋, την Νέσι.
Αργά το απόγευµα φτάνουµε στην πρωτεύουσα των Χάιλαντ̋ το Ινβερνέ̋. Ελεύθερο̋ χρόνο̋ για
περιήγηση στην συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο MCDONALD AVIEMORE 4* ( www.mcdonaldhotels.co.uk)
µα̋ στο Άβιενµορ , στην καρδιά των Χάιλαντ̋. ∆είπνο και διανυκτέρευση.

4. ΑΒΙΕΝΜΟΡ
ΑΒΙΕΝΜΟΡ - (ΙΝΒΕΡΝΕΣ – ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ – ΠΙΤ ΛΟΧΡΥ) – Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ
Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση µε τελικό προορισµό το Εδιµβούργο. Πρώτη στάση στην
διαδροµή µα̋ ένα από τα πλέον αξιόλογα κάστρα τη̋ Σκωτία̋, το περίφηµο Blair Castle, εδώ θα
πάρουµε µια γεύση από την αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ από τι̋ αρχέ̋ του 18ου αιώνα,
(προαιρετική είσοδο̋) περιήγηση εντό̋ του κάστρου αλλά και στου̋ κήπου̋, ελεύθερο̋ χρόνο̋. Στη
συνέχεια θα επισκεφθούµε (προαιρετική είσοδο̋) ένα παραδοσιακό αποστακτήριο παρασκευή̋

ουίσκι. Προαιρετική ξενάγηση στο χώρο παρασκευή̋ και δοκιµή single malt whiskey. Συνεχίζουµε µε
το πανέµορφο χωριό Πιτ Λόχρυ µε τα παραδοσιακά σπίτια ελεύθερο̋ χρόνο̋ για βόλτα στη γραφική
αγορά του χωριού. Επόµενη µα̋ επίσκεψη ένα από τα πιο επιβλητικά κάστρα τη̋ Σκωτία̋ το
περίφηµο Glamis castle. Εκτό̋ του ότι αποτέλεσε το σκηνικό για τον «Μάκβεθ» του Σαίξπηρ, ήταν και
το σπίτι των παιδικών χρόνων τη̋ βασιλοµήτωρ Ελισάβετ, ελεύθερο̋ χρόνο̋. Άφιξη στην Αθήνα του
Βορρά όπω̋ αποκαλούν το Εδιµβούργο. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο HOLIDAY INN
EXPRESS WATERFRONT 3* ( www.holidayinn.com ) ή στο κεντρικό HILTON EDINBURGH CARLTON 4*
(www.hilton.com ) .

5. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – (ΞΕΝΑΓΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟΥ)
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο µα̋ και αναχώρηση για την ξενάγηση τη̋ πόλη̋ του Εδιµβούργου. Θα
ξεκινήσουµε µε την Νέα, γεωργιανού τύπου, πόλη που άρχισε να χτίζεται στα µέσα του 18ου αιώνα
βόρεια τη̋ µεσαιωνική̋ πόλη̋. Στη συνέχεια θα ανεβούµε το Λόφο Κάλτον, όπου από την κορυφή
του θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε µια πανοραµική θέα τη̋ Πόλη̋ του Εδιµβούργου. ∆ια
µέσου του Βασιλικού Μιλίου θα δούµε την Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλµπουθ, το σπίτι του Τζον Νοξ,
και τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλ̋ κ.α. Στο τέλο̋ τη̋ ξενάγησή̋ µα̋ θα επισκεφθούµε
(προαιρετική είσοδο̋) το παγκοσµίου φήµη̋ Κάστρο του Εδιµβούργου. Το απόγευµα ελεύθερο στη
διάθεση µα̋. Το βράδυ (προαιρετική συµµετοχή) θα µπορέσουµε να συµµετέχουµε σε µία σκοτσέζικη
βραδιά µε γκάιντε̋, παραδοσιακού̋ χορού̋ και ενδυµασίε̋, τα περίφηµα Kilt. ∆ιανυκτέρευση.

6. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – (ΣΤΕΡΛΙΝΓΚ – ΑΓ.ΑΝ∆ΡΕΑΣ)
Μετά το πρόγευµα θα ξεκινήσουµε για µια ηµερήσια εκδροµή στη κεντρική / ανατολική Σκωτία.
Πρώτη µα̋ επίσκεψη η ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, όπου θα έχουµε την ευκαιρία (προαιρετική
είσοδο̋) να επισκεφτούµε το µεγαλύτερο µνηµείο που έχει κατασκευαστεί ποτέ στο Ηνωµένο
Βασίλειο και είναι αφιερωµένο στον Εθνικό ήρωα τη̋ Σκωτία̋ Γουίλιαµ Γουάλα̋, στη συνέχεια θα
περάσουµε από την γέφυρα του Στέρλινγκ όπου έλαβε χώρα η οµώνυµη µάχη του πολέµου τη̋
ανεξαρτησία̋ τη̋ Σκωτία̋ το 1297. Ελεύθερο̋ χρόνο̋ στην αγορά τη̋ πόλη̋. Επόµενη µα̋
επίσκεψη θα είναι η παλαιότερη πανεπιστηµιούπολη τη̋ Σκωτία̋ και πρώην εκκλησιαστική
πρωτεύουσα, ο Άγιο̋ Ανδρέα̋. Θα περιηγηθούµε του̋ κεντρικού̋ δρόµου̋ και τι̋ πλακόστρωτε̋
αλέε̋ µε τι̋ αψιδωτέ̋ προσόψει̋ των σπιτιών. Θα δούµε τα πανεπιστηµιακά κτήρια και τι̋
µεσαιωνικέ̋ εκκλησίε̋, που οδηγούν προ̋ τον ερειπωµένο Καθεδρικό Ναό του 12ου αιώνα. Αργά το
απόγευµα επιστροφή στο Εδιµβούργο.

7. Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ
Πρόγευµα και όλη η µέρα στη διάθεση σα̋. Το βράδυ µεταφορά στο αεροδρόµιο του Εδιµβούργου για
την πτήση επιστροφή̋ στην Αθήνα.

Σηµείωση:
Οι ανωτέρω εκδροµέ̋, επισκέψει̋ ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρί̋ να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σα̋. Για του̋ πελάτε̋ που επιλέξουν να
µείνουν στο HILTON CARLTON του Εδιµβούργου, υπάρχει επιβάρυνση 150 ευρώ κατ άτοµο στο δίκλινο
και 250 ευρώ στο µονόκλινο.

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

-Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάντσεστερ & Εδιµβούργο – Αθήνα την Aegean Airlines
-Έξι διανυκτερεύσει̋ σε ξενοδοχεία 3* & 4*
-Μπουφέ πρόγευµα καθηµερινά και δύο δείπνα συνολικά
-Μεταφορέ̋, εκδροµέ̋, περιηγήσει̋, ξεναγήσει̋ ω̋ άνω πρόγραµµα
-Αρχηγό̋/συνοδό̋ τη̋ εκδροµή̋
-Οµαδική ασφάλεια αστική̋ ευθύνη̋, καλή̋ εκτέλεση̋ ταξιδιού & επαναπατρισµού µέχρι 75 ετών
-Φ.Π.Α

∆εν Περιλαµβάνονται
•

-Φόροι αεροδροµίων, επίναυλο̋ καυσίµων, ασφάλιση προσωπικών ατυχηµάτων,
απώλεια̋ αποσκευών και αποζηµίωση̋ προκαταβολή̋ λόγω σοβαρή̋ ασθένεια̋ € 165
συνολικά.

•

- Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα ή είναι προαιρετικό. Είσοδοι σε µουσεία,
αρχαιολογικού̋ χώρου̋, θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται.

Αναχωρήσεις

∆ίκλινο

Μονόκλινο

Παιδί (2-11
ετών)

14, 21, 28/07/17

1.125

1.525

925

04, 11, 18/08/17

1.275

1.725

1075

