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1η ημέρα: Πτήση για Εδιµβούργο - Γλασκώβη 
Συνάντηση στο αεροδρόµιο και πτήση µε AEGEAN για Εδιµβούργο. 
Φθάνοντας, θα αναχωρήσουµε για την µεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, 
την Γλασκώβη, η οποία εξελίσσεται µε ιλιγγιώδη ρυθµό και αποτελεί ένα 
µοντέρνο, αστικό κέντρο µε βικτωριανή αρχιτεκτονική κληρονοµιά, στιλάτα 
µπαρ, κοµψά εστιατόρια και πολλούς χώρους τέχνης και ψυχαγωγίας. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

2η ημέρα: Γλασκώβη - Στέρλινγκ - Πάρκο Χέλιξ - 
Γλασκώβη, Ξενάγηση 
Πρωινή αναχώρηση για την ιστορική πόλη του Στέρλινγκ, ένα από τα πιο 
στρατηγικά σηµεία της κεντρικής Σκωτίας κατά τη διάρκεια του µεσαίωνα, 
γνωστή για την µεγάλη µάχη που έλαβε χώρα το 1297 στην οµώνυµη γέφυ-
ρα. Επίσκεψη (προαιρετική είσοδος) στο κάστρο Στέρλινγκ, ένα από τα πιο 
φηµισµένα της Σκωτίας και η πάλαι ποτέ έδρα της βασιλικής οικογένειας 
των Στιούαρτ. Εδώ στέφθηκε η Μαρία Στιούαρτ, η βασίλισσα των Σκωτσέ-
ζων. Επόµενη στάση µας το πάρκο Χέλιξ (Helix), όπου θα θαυµάσουµε 
τα Κέλπις (Kelpies), δύο µεταλλικά γλυπτά αλόγων ύψους 30 µέτρων. 
Επιστρέφουµε στην Γλασκώβη, όπου κατά τη διάρκεια της ξενάγησής µας 
θα δούµε την πλατεία Τζωρτζ µε τα επιβλητικά βικτωριανά κτίρια και το 
∆ηµαρχείο, θα επισκεφθούµε τον Καθεδρικό ναό και την γκαλερί Καλών 
Τεχνών Κελβινγκρόουβ, θα θαυµάσουµε εξωτερικά το Πανεπιστήµιο της 
πόλης και τον ποταµό Κλάιντ. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στον εµπορικό 
πεζόδροµο Μπιουκάναν και επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

3η ημέρα: Γλασκώβη - Εθνικός ∆ρυµός Λοχ 
Λόµοντ και Τρόσακς - Φαράγγι Γκλένκοου - Φορτ 
Γουίλιαµ - Φορτ Αγκούστους - Ίνβερνες 
Η σηµερινή µέρα είναι αφιερωµένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των 

Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουµε για το Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόµοντ και Τρό-
σακς, µε αρκετές στάσεις για φωτογραφίες σε αυτήν την πανέµορφη 
περιοχή. Οι άγριας οµορφιάς λόφοι και οι λαµπυρίζουσες λίµνες συν-
δυάζουν το εντυπωσιακό τοπίο των Γκράπιαν µε τη βουκολική γαλήνη 
των Μπόρντερς στο σηµείο όπου τα Λόουλαντς συναντούν τα Χάιλαντς. 
Συνεχίζουµε µε µια συγκλονιστική διαδροµή στην καρδιά των Χάιλαντς, 
περνώντας µέσα από το θεαµατικό φαράγγι του Γκλένκοου. Ο Ντίκενς 
παροµοίασε το εντυπωσιακό αυτό τοπίο µε νεκροταφείο µιας φυλής 
γιγάντων, εννοώντας µάλλον την φατρία των Μακ Ντόναλντ. Στη συνέ-
χεια, περνώντας από το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαµ (Fort William) στους 
πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις, θα σταµατήσουµε για καφέ στο χωριό 
Φορτ Αγκούστους, που βρίσκεται στις όχθες της λίµνης Νες (Λοχ Νες, 
Loch Ness). Εδώ θα θαυµάσουµε ένα τµήµα από το περίφηµο κανάλι της 
Καλυδωνίας που ενώνει τις αλληλοδιαδεχόµενες λίµνες των Χάιλαντς. 
Νωρίς το απόγευµα θα φθάσουµε στην πρωτεύουα των Χάιλαντς, το 
Ίνβερνες. Περιήγηση στην πόλη και ελεύθερος χρόνος. Μεταφορά και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. ∆ιανυκτέρευση.

4η ημέρα: Ίνβερνες - Λοχ Νες (Κρουαζιέρα) - 
Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν - Νήσος Σκάι - Ίνβερνες 
Η σηµερινή µας διαδροµή παράλληλα µε τις µαγευτικές λίµνες της Σκω-
τίας θα µας οδηγήσει στην παγκοσµίου φήµης λίµνη Νες (Λοχ Νες, Loch 
Ness), για να απολαύουµε την µοναδική της οµορφιά, και εάν είµαστε 
τυχεροί, ίσως καταφέρουµε να απαθανατίσουµε το θρυλικό της τέρας, 
τη Νέσι. Προτείνουµε µια προαιρετική κρουαζιέρα στη λίµνη µε επίσκεψη 
στα ερείπια του µεσαιωνικού κάστρου Ούρκαρτ (Urquhart), που υψώνεται 
επιβλητικό πάνω από τα νερά της - η όλη εµπειρία είναι σαν βγαλµένη από 
παραµύθι. Επόµενος σταθµός µας θα είναι στο πιο πολυφωτογραφηµένο 
και ίσως το πιο όµορφο κάστρο της Σκωτίας, το Αϊλίαν Ντόναν (Eilean 
Donan Castle, προαιρετική είσοδος), κτισµένο πάνω σε βραχονησίδα 
στο σηµείο όπου ενώνονται οι τρεις υπέροχες λιµνοθάλασσες: οι Λοχ 

8ήμερη αεροπορική εκδρομή 
στη Σκωτία και στα Highlands

Εδιµβούργο, Γλασκώβη, Στέρλινγκ, Πάρκο Χέλιξ (Κέλπις), Εθνικός ∆ρυµός Λοχ Λόµοντ και Τρόσακς - Φαράγγι 
Γκλένκοου, Φορτ Γουίλιαµ, Φορτ Αγκούστους, Ίνβερνες, Λοχ Νες (Κρουαζιέρα), Κάστρο Αϊλίαν Ντόναν, Νήσος Σκάι, 
Μπλαιρ Άθολ, Πίτλοχρι, (Ρόσλιν, Άγιος Ανδρέας) 

Ταξίδι στη Σκωτία, η χώρα των αντιθέσεων
Η Σκωτία είναι σίγουρα η χώρα των αντιθέσεων, καθώς μπορεί κανείς να δει πόλεις, βουνά, ατελείωτες κοιλάδες, λίμνες και με λίγη φαντασία το 
τέρας του Λοχ νες. Από την πλούσια αρχιτεκτονική του Εδιμβούργου έως τη μοναδική ηρεμία του Ινβερνές, η Σκωτία είναι ένας προορισμός που 
μπορεί κυριολεκτικά να συναρπάσει τον επισκέπτη.
Ωστόσο, το ταξίδι στη Σκωτία δεν σταματά εδώ. Τα φημισμένα Highlands αποτελούν σήμα κατατεθέν της Σκωτίας, καθώς η μοναδική ομορφιά του 
φυσικού τοπίου σε συνδυασμό με την θέα προσφέρουν μια αξέχαστη εμπειρία σε όσους επιλέξουν τη Σκωτία ως τον επόμενο προορισμό τους.
Η Σκωτία, χάρη στην χαρακτηριστική εθνική της ενδυμασία, το ουίσκι, τη μουσική από γκάιντες, τις παραδόσεις και την υπέροχη τοπογραφία της, 
έχει διαμορφώσει μια εικόνα αναγνωρίσιμη σε όλο τον κόσμο. Είναι μια χώρα με εντυπωσιακές αντιθέσεις και μαγευτικά χαρίσματα, είτε τη δείτε 
τυλιγμένη στην ομίχλη, είτε να καθρεφτίζεται με εντυπωσιακό τρόπο στα νερά των λιμνών της.

Σκωτία 
Highlands
Loch ness
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Περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο. Σύνολο φόρων +250€.

Ντούικ, Λοχ Λονγκ και Λοχ Αλς. Στη συνέχεια θα περάσουµε µέσω της 
επιβλητικής γέφυρας (Skye Bridge) στο µεγαλύτερο νησί των εσωτερικών 
Εβρίδων, το Σκάι. Οι γεωλογικές µεταβολές της περιοχής έδωσαν στο 
Σκάι ένα από τα πιο πολυποίκιλα και πιο εντυπωσιακά τοπία στην Βρε-
τανία. Από το κακοτράχαλο ηφαιστειογενές οροπέδιο του βορείου Σκάι 
µέχρι τις λαξευµένες από τους πάγους κορυφές των Cuillin Hills, το νησί 
διαµελίζεται από πολυάριθµες λιµνοθάλασσες. Έτσι, οι ταξιδιώτες δεν 
απέχουν ποτέ περισσότερα από 8 χιλιόµετρα από τη θάλασσα Η άγρια 
οµορφιά των Χάιλαντς σε όλο της το µεγαλείο! ∆ιασχίζοντας τα Cuillin 
Hills θα φτάσουµε γραφικό λιµάνι Portree. Χρόνος ελεύθερος για βόλτες 
και γεύµα. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το απόγευµα. ∆ιανυκτέρευση.

5η ημέρα: Ίνβερνες - Μπλαιρ Άθολ - Πίτλοχρι - 
Εδιµβούργο 
Πρώτη στάση της σηµερινής µας διαδροµής θα είναι σε ένα από τα 
πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφηµο Κάστρο Μπλαιρ (Blair 
Atholl Castle, Προαιρετική είσοδος). Εδώ θα πάρουµε µια γεύση από την 
αριστοκρατική ζωή των Χάιλαντερ στις αρχές του 18ου αιώνα. Ελεύθε-
ρος χρόνος για περιήγηση στο κάστρο και στους πανέµορφους κήπους 
του. Συνεχίζουµε για το πανέµορφο χωριό Πίτλοχρι µε τα παραδοσιακά 
σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα στην γραφική αγορά του χωριού 
και αναχώρηση για την "Αθήνα του Βορρά", όπως αποκαλείται το Εδιµ-
βούργο. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας στο κέντρο της πόλης. Αργά 
το απόγευµα θα περπατήσουµε µε τον αρχηγό µας στο Βασιλικό Μίλι 
της παλιάς πόλης. Θα περιηγηθούµε στα µεσαιωνικά δροµάκια και σί-
γουρα το βραδάκι θα απολαύσουµε ένα single malt ουίσκι σε µια από 
τις παραδοσιακές παµπ της Grassmarket µε ζωντανή απαλή Σκωτσέζικη 
µουσική. ∆ιανυκτέρευση.

6η ημέρα: 6η µέρα: Εδιµβούργο, Ξενάγηση πόλης 
µε επίσκεψη στο Κάστρο του Εδιµβούργου 
Εδιµβούργο: ταξιδεύοντας πίσω στον χρόνο, από την µια πλευρά βρί-
σκεται µια µεσαιωνική πόλη που στέφεται από ένα κάστρο κτισµένο 
πάνω σε έναν ηφαιστειογενή βράχο και από την άλλη στέκεται η νέα 
πόλη του 18ου αιώνα, που ξεκίνησε το 1767 ως µέρος ενός οράµατος 
για την δηµιουργία µιας Μητρόπολης του ∆ιαφωτισµού. Ξεκινώντας από 
την νέα, γεωργιανού ρυθµού, πόλη, θα δούµε πολλά όµορφα ιστορικά 
κτίρια, υπέροχες πλατείες, µεγάλους δρόµους µε ηµικυκλική διάταξη, που 
δεν έχουν χάσει τίποτα από την µεγαλοπρέπεια της εποχής τους. Εδώ 
θα δούµε και πού έζησαν τα παιδικά τους χρόνια ο Walter Scott και ο 
Arthur Conan Doyle. Στη συνέχεια, από την κορυφή του λόφου Κάλτον, 
θα έχουµε την ευκαιρία να απολαύσουµε µια πανοραµική θέα της πόλης 
και να θαυµάσουµε το Εθνικό Μνηµείο της Σκωτίας, το µνηµείο του Ναύ-
αρχου Νέλσονα και το Βασιλικό παρατηρητήριο. Επόµενη στάση µας το 
όµορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood Palace), επίσηµη κατοικία της 

βασίλισσας στη Σκωτία. ∆ια µέσου του Βασιλικού Μιλίου θα περάσουµε 
ανάµεσα από τα ψηλά, µεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα δούµε 
σε ποιες γωνιές της πόλης ελάµβαναν χώρα οι φιλοσοφικές συζητήσεις 
του Adam Smith µε τον David Hume, και πού κήρυττε µε τον πύρινο λόγο 
του ο µεταρρυθµιστής της Σκωτικής Εκκλησίας Τζον Νοξ (John Knox). 
Στο τέλος της ξενάγησής µας θα επισκεφθούµε το παγκοσµίου φήµης 
Κάστρο του Εδιµβούργου (προαιρετική είσοδος). Απόγευµα ελεύθερο. 
∆ιανυκτέρευση.

7η ημέρα: Εδιµβούργο, Ελεύθερη µέρα 
Ελεύθερη µέρα για βόλτες και επισκέψεις σε µουσεία και διάφορα αξιο-
θέατα της πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη 
Πορτραίτων, στο Ενικό Σκωτσέζικο Μουσείο, στην επίσηµη Βασιλική κατοι-
κία Holyrood Palace, στην Βασιλική Θαλαµηγό Royal Yacht Britannia, στον 
Βασιλικό Βοτανικό Κήπο κ.ά., αλλά και για αγορές Σκωτσέζικων µάλλινων 
προϊόντων, µοναδικών στο είδος τους, … φυσικά στο Βασιλικό Μίλι της 
παλιάς πόλης. Απόγευµα ελεύθερο. Το βράδυ µπορείτε προαιρετικά να 
συµµετάσχετε σε µία σκωτσέζικη βραδιά µε γκάιντες, παραδοσιακούς 
χορούς και ενδυµασίες, τα περίφηµα KILT. ∆ιανυκτέρευση.

8η ημέρα: Εδιµβούργο, Ελεύθερος χρόνος 
- Πτήση επιστροφής Προαιρετική εκδροµή: 
Παρεκκλήσι Ρόσλιν - Άγιος Ανδρέας  
Ελεύθερος χρόνος για να συνεχίσετε τις βόλτες και τις επισκέψεις σε 
µουσεία και σε διάφορα άλλα αξιοθέατα της πόλης. Εναλλακτικά, σας 
προτείνουµε µια προαιρετική ηµερήσια εκδροµή στην ανατολική Σκωτία. 
Πρώτη µας επίσκεψη, το φηµισµένο παρεκκλήσι Ρόσλιν του 1446, που αν 
και σχετικά µικρό σε διαστάσεις, είναι τεράστιο σε ιστορία και θρύλους. 
Εδώ υποτίθεται ότι εκτυλίσσεται η τελευταία πράξη του best-seller του 
Dan Brown "Κώδικας ντα Βίντσι", γεγονός που έχει αναζωπυρώσει το 
ενδιαφέρον των απανταχού κυνηγών µυστηρίων. Επόµενη επίσκεψή µας 
θα είναι στην παλαιότερη πανεπιστηµιούπολη της Σκωτίας και πρώην 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. Σήµερα η πόλη αυτή 
θεωρείται ο "ναός του γκολφ", καθώς το εθνικό άθληµα της Σκωτίας 
ξεκίνησε από εδώ - η παλαιότερη αναφορά στο παιχνίδι ανάγεται στο 
1457. Λάτρεις του είδους από διάφορες περιοχές του κόσµου έχουν 
σαν όνειρο ζωής να παίξουν εδώ µια παρτίδα γκολφ! Θα περιηγηθούµε 
στους κεντρικούς δρόµους και στις πλακόστρωτες αλέες µε τις αψιδωτές 
προσόψεις των σπιτιών και θα δούµε τα πανεπιστηµιακά κτίρια και τις 
µεσαιωνικές εκκλησίες, που οδηγούν προς τον ερειπωµένο Καθεδρικό 
ναό του 12ου αιώνα δίπλα από µεσαιωνικό κάστρο της πόλης. Ο Άγιος 
Ανδρέας φηµίζεται επίσης για το πιο νόστιµο fish & chips της Βρετανίας 
και εµείς τουλάχιστον έχουµε προσωπική άποψη για του λόγου το αληθές... 
Αργά το απόγευµα θα µεταβούµε στο αεροδρόµιο του Εδιµβούργου και 
θα επιβιβαστούµε στην πτήση της επιστροφής.

 Περιλαμβάνονται
• Αεροπορικά εισιτήρια. 
• Διαμονή στα προσφερόμενα ξενοδοχεία. • Πρωινό καθημερινά. 
• Λεωφορείο για την εκτέλεση των περιηγήσεων σύμφωνα με το πρόγραμμα.
• Συνοδό του γραφείου καθόλη τη διάρκεια του ταξιδιού.
• Ασφάλιση αστικής ευθύνης. 

 Δεν περιλαμβάνονται
• Είσοδοι μουσείων/αρχαιολογικών χώρων • Δημοτικοί φόροι πόλεων. 
• Προαιρετικές / προτεινόμενες δραστηριότητες.
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Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή  

σε δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως 

12 ετών

Tιμή σε 
μονόκλινο

Αεροπορική Εταιρία

15, 22,  
29 /7 
5/8 

2, 9, 16 /9
HOTELS  
3* & 4*

1245 1145 1695
AEGEAN AIRLINES

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΑΘΗΝΑ | 17.55 - 18.45
ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ | 20.50 - 23.05

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ | 23.55 - 05.50
ΑΘΗΝΑ - ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ | 06.55 - 07.45

12, 19  
& 26/8

1345 1145 1895


