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ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗ ΣΚΩΤΙΑ 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

 

 

5ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις 

 

από € 645 

 

22, 29 Δεκεμβρίου & 2 Ιανουαρίου 2020 

 

Η Σκωτία είναι μία χώρα με τη δική της νοοτροπία, πολιτισμό και ιστορία στο νησιωτικό κορμό της Βρετανίας. Το ταξίδι 

μας θα αρχίσει με το Εδιμβούργο, ή αλλιώς «Αθήνα του Βορρά», για τα πολλά νεοκλασικά του κτίρια και το περίφημο 

κάστρο του. Θα επισκεφθούμε τις σαν λιωμένο ασήμι λοχ της Σκωτίας, κάστρα, πύργους και απέραντα λιβάδια. Όλες 

μια σειρά από λουλουδιασμένες πόλεις γεμάτες ιστορία, αρχιτεκτονήματα, κήπους και παλάτια. Η εκδρομή μας θα 

ολοκληρωθεί με την επίσκεψή μας στη Γλασκώβη που είναι χτισμένη πάνω στον ποταμό Κλάιντ, φημισμένο ναυπηγικό 

κέντρο, μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας και με εντυπωσιακή αρχιτεκτονική…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Σκωτίας το Εδιμβούργο. 

Από τις πιο υπερήφανες πρωτεύουσες του κόσμου, η πρωτεύουσα της Σκωτίας είναι χτισμένη όπως η Ρώμη, πάνω σε 

επτά λόφους. Άφιξη και άμεση αναχώρηση για την πανοραμική περιήγηση της πόλης του Εδιμβούργου, της «Αθήνας 

του Βορρά» όπως την αποκαλούν. Θα ξεκινήσουμε από τη 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 στη Σκωτία. Θα συνεχίσουμε διαμέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς 

πόλης και θα θαυμάσουμε αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, την οικία του Τζον Νοξ, τον καθεδρικό του Αγίου Τζάιλς κ.ά. 
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Θα καταλήξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου το οποίο και θα επισκεφτούμε για να δούμε τα κοσμήματα του 

Στέμματος. Μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΠΕΡΘ, ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ 

Πρωινό και άμεση αναχώρηση για τη Βόρεια Σκωτία. Πρώτος σταθμός στο σημερινό μας ταξίδι η πόλη του Περθ, 

πρώην πρωτεύουσα της Σκωτίας, όπου θα περπατήσουμε στη High Street και θα θαυμάσουμε τον Καθεδρικό Ναό της 

πόλης που χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Συνεχίζουμε για το αποστακτήριο Glenturret, για να γευτούμε και να 

αγοράσουμε γνήσιο σκωτζέζικο ουίσκι, αλλά και να μυηθούμε στη διαδικασία παραγωγής. Επιστροφή στο ξενοδοχείο 

μας στο Εδιμβούργο. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πανέμορφη σκωτσέζικη πρωτεύουσα, όπως εσείς επιθυμείτε. 

 

Ημέρα 4 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΛΟΧ ΛΟΜΟΝΤ, ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Πρωινό και θα αναχωρήσουμε για τη βόλτα μας στο Εθνικό Πάρκο Τρόσακς με την ομορφότερης λίμνης της Σκωτίας, 

τη Λοχ Λόμοντ. Συνεχίζουμε για τη μεγαλύτερη πόλη της Σκωτίας, τη Γλασκώβη. Θα περιηγηθούμε στην πόλη, όπου θα 

δούμε την Πλατεία George με τα βικτωριανού ρυθμού κτήρια, τον Καθεδρικό Ναό και την πλατεία του Βασιλικού 

Χρηματιστηρίου όπου βρίσκεται η Modern Art Gallery. Χρόνος ελεύθερος για να γνωρίσουμε και να περπατήσουμε τη 

πόλη. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας στο Εδιμβούργο. Βράδυ ελεύθερο.  

 

Ημέρα 5 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα, έχοντας 

τις ομορφότερες εικόνες από την πρωτεύουσα της Σκωτίας! 
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ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

Aegean Airlines 

22/12 & 02/01 

5 

€645 €695 + €170 €595 

29/12 €715 €765 + €235 €645 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με Aegean Airlines 

2. Μία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τέσσερις (4) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Marriott Edinburgh (4*) ή παρόμοιο 

4. Πρωινό καθημερινά 

5. Δώρο του γραφείου μας το Χριστουγεννιάτικο/Πρωτοχρονιάτικο δείπνο στο ξενοδοχείο στις 24, 31/12 (μενού 

3 πιάτων, δεν περιλαμβάνονται ποτά) 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου 

7. Εκδρομές, ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 

8. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

9. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

10. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€ 180) 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Ποτά στη διάρκεια των γευμάτων 

4. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

 Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 
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κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 

ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 

ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά 

συμμετέχοντα και εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATHEDI    A3632   08:45-11:00 

EDIATH    A3633   11:50-17:50 
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