
 
 

 

      Εδιμβούργο - Highlands 
 

Εδιμβούργο, Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, Γκλένκοου, Φορτ 

Γουίλιαμ, Φορτ Αγκούστους, Λοχ Νες, (Κάστρο Γκλάμις, Άγιος Ανδρέας) 
 

Η πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο, μια από τις πιο όμορφες πρωτεύουσες της Ευρώπης, είναι κτισμένο 
πάνω σε μια σειρά χαμηλών λόφων, ανάμεσα στους οποίους κυλά ο ποταμός Λιθ.  
Το ιστορικό του κέντρο, που απαρτίζεται από την Παλαιά Πόλη (μεσαιωνική) και τη Νέα Πόλη (γεωργιανού ρυθμού, 
του 18ου αιώνα), περιλαμβάνεται από το 1995 στον κατάλογο της παγκόσμιας κληρονομιάς της UNESCO.  
Το όριο ανάμεσα στην Παλαιά και στη Νέα Πόλη αποτελεί η Princess Street με το υπέροχο πάρκο και το επιβλητικό 
μνημείο του Σκοτ (ένας μαρμάρινος γοτθικός πυλώνας αφιερωμένος στον Σκωτσέζο συγγραφέα Sir Walter Scott).  
 

Η πολυσήμαντη κληρονομιά της χαρισματικής αυτής μητρόπολης του Ευρωπαϊκού Βορρά αποτυπώνεται 
στα εξαίρετα οικοδομήματά της.  
 

Το επιβλητικό Κάστρο του 12ου αιώνα δεσπόζει στην πόλη και υπήρξε κατοικία πολλών βασιλικών οικογενειών της 
Σκωτίας.  
Το "Βασιλικό Μίλι" (Royal Mile) είναι ο δημοφιλέστερος λιθόστρωτος δρόμος του Εδιμβούργου, με μεσαιωνικές 
κατοικίες, γραφικά μικρομάγαζα, γοτθικές εκκλησίες και μουσεία. Συνδέει το Κάστρο με το παλάτι Holyrood (τα 
χειμερινά ανάκτορα), που βρίσκεται ακριβώς απέναντι από το Σκωτσέζικο Κοινοβούλιο και αποτελεί την επίσημη 
κατοικία της Βασιλικής Οικογένειας στην Σκωτία. Το παλάτι είναι ανοικτό για το κοινό, εκτός εάν κατοικείται από την 
βασιλική οικογένεια (συνήθως την πρώτη εβδομάδα του Ιουνίου).  
Στην βορεινή πλευρά του Carlton Hill (του δεύτερου σημαντικότερου λόφου της πόλης) υπάρχει το μνημείο του 
Νέλσονα (για την αποφασιστική νίκη των Άγγλων επί του Γαλλο-ισπανικού στόλου το 1805, καθιστώντας τους 
κυρίαρχους των θαλασσών για 100 ακόμη χρόνια και τερματίζοντας οριστικά τα σχέδια του Ναπολέοντα για εισβολή 
στα Βρετανικά νησιά), ενώ στην κορυφή ορθώνεται το "National Monument", ένας ημιτελής ναός με 12 κολώνες, που 
στόχευε να γίνει πιστό αντίγραφο του Παρθενώνα - ένας από τους λόγους που το Εδιμβούργο αποκαλείται "Αθήνα 
του Βορρά". 
 



1η μέρα: Αθήνα - Εδιμβούργο, Πανοραμική ξενάγηση πόλης  
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πρωινή πτήση με 
AEGEAN για Εδιμβούργο. Φθάνοντας θα ξεκινήσουμε 
την ξενάγησή μας από τη 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. Στη συνέχεια, από την 
κορυφή του λόφου Κάλτον, θα έχουμε την ευκαιρία να 
απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης. Επόμενη 
στάση μας το όμορφο παλάτι του Χόλιρουντ (Holyrood 
Palace), επίσημη κατοικία της βασίλισσας στη Σκωτία. 
Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η μέρα: Εδιμβούργο, Περιπατητική ξενάγηση της 
παλιάς πόλης του Εδιμβούργου  
Κατά τη διάρκεια της περιπατητικής μας ξενάγησης στην παλιά πόλη του Εδιμβούργου θα περάσουμε, δια μέσου του 
Βασιλικού Μιλίου, ανάμεσα από τα ψηλά, μεσαιωνικά σπίτια της παλιάς πόλης και θα ανακαλύψουμε τις κρυφές 
γωνιές και ιστορίες μέσα από τις στοές (closes). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το παγκοσμίου φήμης Κάστρο του 
Εδιμβούργου (είσοδος, έξοδα ατομικά). Ελεύθερος  χρόνος για βόλτες και επισκέψεις σε μουσεία και διάφορα 
αξιοθέατα της πόλης, όπως στην Εθνική Πινακοθήκη, στην Εθνική Πινακοθήκη Πορτραίτων, στο Εθνικό Σκωτσέζικο 
Μουσείο, στην επίσημη Βασιλική κατοικία 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. Διανυκτέρευση.     
 
3η μέρα: Εδιμβούργο - Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ 
και Τρόσακς - Γκλένκοου - Φορτ Γουίλιαμ - Φορτ 
Αγκούστους - Λοχ Νες - Εδιμβούργο  
Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή 
άγρια φύση των Χάιλαντς. Θα αναχωρήσουμε για το 
Εθνικό Πάρκο Λοχ Λόμοντ και Τρόσακς, με αρκετές 
στάσεις για φωτογραφίες στο μαγευτικό αυτό τοπίο. 
Συνεχίζουμε με μια συγκλονιστική διαδρομή στην καρδιά 
των Χάιλαντς, περνώντας μέσα από το θεαματικό 
φαράγγι του Γκλένκοου, για το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ 
(Fort William) στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις. 
Επόμενη στάση μας θα είναι στο Φορτ Αγκούστους (Fort 
Augustus), όπου θα θαυμάσουμε ένα τμήμα από το 
περίφημο Κανάλι της Καλυδωνίας του Τόμας Τέλφορντ. 
Εδώ θα έχουμε επίσης την ευκαιρία να περπατήσουμε 
δίπλα στην παγκοσμίως γνωστή λίμνη Νες (Λοχ Νες, 
Loch Ness) και να απολαύουμε το μοναδικό της τοπίο - εάν μάλιστα είμαστε τυχεροί, ίσως αποθανατίσουμε και το 
θρυλικό τέρας, τη Νέσι. Επιστροφή στο Εδιμβούργο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.    
 

4η μέρα: Εδιμβούργο, Ελεύθερη μέρα  
[Προαιρετική εκδρομή: Κάστρο Γκλάμις - Άγιος Ανδρέας]  
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. 
Επίσης μπορείτε να λάβετε μέρος στην ημερήσια 
προαιρετική εκδρομή μας στην ανατολική Σκωτία (έξοδα 
ατομικά). Πρώτη μας επίσκεψη θα είναι σε ένα από τα 
πιο αξιόλογα Κάστρα της χώρας, το περίφημο Κάστρο 
Γκλάμις (Glamis Castle), που εκτός του ότι αποτέλεσε το 
σκηνικό για τον "Μάκβεθ" του Σαίξπηρ, υπήρξε και το 
σπίτι των παιδικών χρόνων της βασιλομήτορος 
Ελισάβετ. Επόμενη επίσκεψή μας θα είναι στην 
παλαιότερη πανεπιστημιούπολη της Σκωτίας και πρώην 
εκκλησιαστική πρωτεύουσα, τον Άγιο Ανδρέα. 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. Επιστροφή 
στο Εδιμβούργο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.    
 
5η μέρα: Εδιμβούργο - Αθήνα   
Μεταφορά στο αεροδρόμιο και πρωινή απ΄ ευθείας πτήση επιστροφής στην Αθήνα με AEGEAN AIRLINES 



Σημειώσεις: •Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 

παραλειφθεί κάτι  •Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 
 

ΑΑΝΝΑΑΧΧΩΩΡΡΗΗΣΣΕΕΙΙΣΣ::  66,,1133,,2200,,2277  ΑΑυυγγοούύσσττοουυ,,  33,,1100,,1177,,2244  ΣΣεεππττεεμμββρρίίοουυ                                          55  μμέέρρεεςς  

  
 
 
 
 
 

 

Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: + € 175  

Επιβάρυνση από Θεσ/νίκη: € 70 και από άλλες πόλεις: € 140 με την AEGEAN (ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 

  

ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

•Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΑΘΗΝΑ με AEGEAN AIRLINES  

ΑΘΗΝΑ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ       Α3 632    08.50΄ - 11.05΄ 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ  - ΑΘΗΝΑ      Α3 633    11.55΄ - 17.05΄  
 

•Τέσσερις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο PREMIER INN YORK PLACE 3* ή παρόμοιο.    

•Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

•Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  

• Ημερήσια εκδρομή στα Χάιλαντς  

•Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

•Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  

•Φ.Π.Α. 

 

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::  •Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα •Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά •Ό,τι δεν 

αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.  

 

Τιμή κατ΄ άτομο  

Δίκλινο 750 

3ο άτομο έως 12 ετών        595 

Μονόκλινο 950 


