ΣΚΩΤΙΑ & ΧΑΪΛΑΝΤΣ
Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Highlands, Κάστρα, Ουίσκι… και η Nessie!
20 - 27 Αυγούστου 2019 (8 Ημέρες)

Με πλούσια και συναρπαστική ιστορία, σχεδόν 800 νησιά, πανέμορφα τοπία και πόλεις, αλλά και
μια ιδιαίτερη κουλτούρα που μαγεύει, η Σκωτία αποτελεί προορισμό που ελάχιστοι λάτρεις των
ταξιδιών θα προσπερνούσαν.
Όπως λέει και μια παλιά σκωτσέζικη παροιμία, τα καλά πράγματα έχουν μικρή «συσκευασία».
Έτσι και η Σκωτία, παρά το μικρό της μέγεθος προσφέρει αμέτρητους θησαυρούς και συγκινήσεις.
Για τους λάτρεις της ιστορίας, λίγες πόλεις συγκρίνονται με το Εδιμβούργο και τη Γλασκώβη, ενώ
για τους λάτρεις της γαστρονομίας , υπάρχει το γνωστό Haggis αλλά και το μοσχάρι Aberdeen
Angus.
Φυσικά το απαράμιλλο Σκωτσέζικο Malt Whiskey δεν χρειάζεται ιδιαίτερες συστάσεις.
Το άγριο, ορεινό τοπίο των Highlands της Σκωτίας προσφέρει μια μοναδική εικόνα φυσικού
κάλλους που συνδέεται άρρηκτα με την μακρά ιστορία και συναρπαστική γενεαλογία της Σκωτίας,
τα κάστρα & τους θρύλους, και διεισδύει βαθιά στην κουλτούρα της χώρας.

1η Hμέρα: Τρίτη 20 Αυγούστου 2019
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Συγκέντρωση στις 20.00 στο αεροδρόμιο ‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’ της Θεσσαλονίκης. Πτήση με την
Jet2 (LS742) στις 22.50 για το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου - Άφιξη στις 00.55 (τοπική
ώρα). Συνάντηση με τους αντιπροσώπους μας και επιβίβαση στο πούλμαν για να
αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση και διανυκτέρευση.

2η Hμέρα: Τετάρτη 21 Αυγούστου 2019
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ
Πρωινό και μία πρώτη μικρή γνωριμία με το
Εδιμβούργο, στο οποίο θα ξεναγηθούμε και θα το
γνωρίσουμε στο τέλος της εκδρομής μας.
Αναχώρηση για την πανέμορφη, αναγεννημένη
Γλασκώβη. Μια παλαιότερα άσχημη και
βιομηχανική πόλη, έχει μεταμορφωθεί σήμερα σε
ένα ακόμη κόσμημα της Σκωτίας.
Άφιξη και ξενάγηση της πόλης κατά τη διάρκεια
της οποίας θα δούμε τα σημαντικότερα αξιοθέατά
της, όπως την Πλατεία του Γεωργίου με τα επιβλητικά Bικτωριανά κτίρια, το πανεπιστήμιο
της Γλασκώβης, τον Καθεδρικό Ναό του Αγίου Μάνγκο, καθώς και την παλιά Γεωργιανή
συνοικία. Βόλτα στον πεζόδρομο του ιστορικού κέντρου της πόλης. Τακτοποίηση στο
ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση. Για όσους επιθυμούν, θα μεταβούν με τον
αρχηγό μας για μία βόλτα στην νυχτερινή Γλασκώβη.
3η Hμέρα: Πέμπτη 22 Αυγούστου 2019
ΝΗΣΙ BUTE / ΚΟΛΠΟΣ ΚΛΑΙΝΤ
Πρωινό και αναχώρηση μέσω του σπουδαίου
λιμανιού της Γλασκόβης, για τον κόλπο Wemyss,
έναν τόπο στην ακτή των στενών του Κλάιντ, στις
κέντρο-δυτικές ορεινές περιοχές της Σκωτίας,
όπου όλα τα χωριά ήταν πάντα ξεχωριστές
κομητείες. Εδώ θα δούμε τον αξιόλογο
σιδηροδρομικό σταθμό του Wemyss Bay, που
είναι γνωστός για τις αρχιτεκτονικές του
ιδιαιτερότητες και θεωρείται ένα από τα
καλύτερα κτίρια της Σκωτίας.

Επιβίβαση στο φέρρυ και αναχώρηση για το νησί
Bute (Mπιούτ), το οποίο έχει να προσφέρει πολλά
στον επισκέπτη. Μετάβαση στο Rothesay, ένα
βικτωριανό θέρετρο. Αυτό που το καθιστά
ιδιαίτερα ελκυστικό, είναι ότι δεν έχει υποκύψει
στην αίσθηση της ξεθωριασμένης
μεγαλοπρέπειας που τόσο συχνά πλήττει τέτοιες
πόλεις. Επίσης, μπορεί να υπερηφανεύεται, για
το δικό της κάστρο, με ασυνήθιστο κυκλικό
σχέδιο που περιβάλλεται από τάφρο. Άλλα αξιοθέατα που θα δούμε είναι οι βικτωριανές
τουαλέτες, που δηλώνονται ως εθνικός θησαυρός, το μουσείο Bute, του οποίου η συλλογή
περιλαμβάνει εκθέματα που καλύπτουν τη φυσική ιστορία, την αρχαιολογία και τη
γεωλογία το υ νησιού. Επίσης θα δούμε και την εκκλησία της Παναγίας.
Το τοπίο το συμπληρώνουν, φανταστικά γοτθικά σπίτια, ερείπια μοναστηριού που
ιδρύθηκε από τον St. Catan, ο οποίος δραστηριοποιήθηκε στην εδραίωση του
χριστιανισμού στο νησί, μοναχικές ακτές, ακρωτήρια, πεδιάδες, παραλίες και φιόρδ.
Χρόνος στην διάθεση μας, για φωτογραφίες και φαγητό (προαιρετικά). Το νησί, είναι ένα
από τα καλύτερα μέρη για να εντοπίσετε σπάνιους θαλάσσιους αετούς, φάλαινες,
δελφίνια και καρχαρίες. Τι περισσότερο θα μπορούσατε ενδεχομένως να θέλετε από μια
νησιωτική πόλη; Αργά το απόγευμα, θα αναχωρήσουμε για την Γλασκώβη, με το φέρρυ,
άφιξη στο ξενοδοχείο μας, δείπνο και διανυκτέρευση.
4η Ημέρα: Παρασκευή 23 Αυγούστου 2019
ΤΡΟΣΑΚΣ - ΛΙΜΝΗ ΛΟΜΟΝΤ - ΛΟΧ ΝΕΣ - ΙΝΒΕΡΝΕΣ - ΑΒΙΕΜΟΡ
Μετά το πρωινό μας, θα αναχωρήσουμε για την
λίμνη Λομόντ περνώντας μέσα από το Εθνικό
Πάρκο Τρόσακς, όπου θα κάνουμε στάση για
φωτογραφίες στο μαγευτικό αυτό σκηνικό, με τα
ωραιότερα τοπία των νότιων Scottish Highlands.
Στη διαδρομή μας θα έχουμε επιλεγμένες στάσεις
για να θαυμάσουμε και να φωτογραφίσουμε το
υπέροχο αυτό μέρος. Φθάνουμε στο χωριό Luss,
μέσω των λιμνών, στην δυτική όχθη της λίμνης
Λοχ Λόμοντ, όπου θα έχουμε χρόνο ελεύθερο για
έναν ρομαντικό περίπατο.
Αναχώρηση για μια θαυμάσια διαδρομή στα περίφημα Χάιλαντς της Σκωτίας. Από το
Φορτ Ουίλιαμ, στους πρόποδες της υψηλότερης βρετανικής βουνοκορφής Μπεν Νέβις,
φθάνουμε στο Φορτ Ωγκάστας και στη συνέχεια θα κινηθούμε παράλληλα με τη
μυστηριώδη λίμνη Νες (Loch Ness) και "τη Νέσι" της, το τέρας που θρυλείται ότι ζει στα

νερά της. Επιβίβαση σε πλοιάριο για μια ωριαία κρουαζιέρα στη λίμνη (προαιρετικά £30),
κατά τη διάρκεια της οποίας θα θαυμάσουμε από κοντά το ωραιότατο τοπίο με τα ερείπια
του κάστρου Χουργάρτ. Αποβίβαση στις παρυφές της πρωτεύουσας των Χάιλαντς, το
Ινβερνές. Άφιξη και επίσκεψη στην πόλη. Τελικός μας προορισμός για σήμερα είναι η
περιοχή του Αβιεμόρ. Δείπνο και διανυκτέρευση.
5η Hμέρα: Σάββατο 24 Αυγούστου 2019
ΑΒΙΕΜΟΡ - ΑΜΠΕΡΝΤΙΝ
Πρωινό και αναχώρηση για το Αμπερντίν, όπου
θα ζήσουμε τον πλούτο της περήφανης ιστορίας
και του πολιτισμού της πόλης - από τον ήχο της
παραδοσιακής δωρικής προφοράς των κατοίκων,
ως την όψη των κτιρίων από αστραφτερό γρανίτη
κατά μήκος των δρόμων της.
Θα περιπλανηθούμε στους πλακόστρωτους
δρόμους και στα ιστορικά κτίρια του
πανεπιστημίου του Ολντ. Όταν φτάσουμε στο
πολύβουο λιμάνι να έχουμε το νου μας, καθώς μπορεί να δούμε δελφίνια! Στη συνέχεια,
θα κατευθυνθούμε προς τη γειτονιά των ψαράδων του Φουτντί και θα δούμε μικρές
αγροικίες με τους πολύχρωμους κήπους.
Θα θαυμάσουμε το Πανεπιστήμιο του Αμπερντίν το οποίο ξεκίνησε ως King's College και
ιδρύθηκε το 1495 από τον William Elphinstone (1431-1514), επίσκοπο του Aberdeen και
καγκελάριου της Σκωτίας. Το πανεπιστήμιο είναι το πέμπτο παλαιότερο στον αγγλόφωνο
κόσμο και προσφέρει πτυχία σε ένα πλήρες φάσμα επιστημονικών κλάδων και σήμερα
έχει περίπου 14.000 σπουδαστές.
Σημαντικό ναυτικό κέντρο κατά τη διάρκεια του
19ου αιώνα με βιομηχανία αλιείας βασισμένη
στις τράτες ατμού. Κατά συνέπεια, μέχρι το 1933,
το Αμπερντίν ήταν το κορυφαίο αλιευτικό λιμάνι
της Σκωτίας, απασχολώντας περίπου 3.000
άνδρες με 300 σκάφη να αναχωρούν από το
λιμάνι του. Μέχρι τη στιγμή που έφτασε το
πετρέλαιο, μεγάλο μέρος του στόλου της τράτας
είχε μετεγκατασταθεί στο Peterhead.
Η πόλη του Αμπερντίν είναι γνωστή για τα 45 πάρκα και τους κήπους του και τις
λουλουδένιες οθόνες που περιλαμβάνουν δύο εκατομμύρια τριαντάφυλλα, έντεκα
εκατομμύρια νάρκισσους και τρία εκατομμύρια κρόκους. Η πόλη έχει κερδίσει στη
Βρετανία πολλές φορές βραβείο της καλύτερης ανθισμένης πόλης.

Στην συνέχεια μετάβαση σε ένα από τα αποστακτήρια της περιοχής, όπου θα
ανακαλύψουμε πως παράγεται το ουίσκι. Χρόνος ελεύθερος, δείπνο και διανυκτέρευση.
6η Ημέρα: Κυριακή 25 Αυγούστου 2019
ΠΙΤ ΛΟΧΡΙ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Μετά από το πρωινό θα αναχωρήσουμε για το
Εδιμβούργο. Κατά την διαδρομή μας, θα
επισκεφθούμε (προαιρετική είσοδος) ένα από τα
πλέον αξιόλογα κάστρα της Σκωτίας, το περίφημο
Μπλέρ Άθολ. Ο Δούκας Άθολ είναι ο μόνος
Δούκας που έχει το δικαίωμα ιδιωτικού στρατού.
Ο σημερινός του στρατός ανέρχεται στους 100
στρατιώτες Χαϊλάντερς.
Συνεχίζουμε την διαδρομή μας μέσα από την χαράδρα του Κιλκράνκ για να επισκεφτούμε
το πανέμορφο χωριό Πίτ Λόχρυ με τα παραδοσιακά σπίτια. Ελεύθερος χρόνος για βόλτα
στη γραφική αγορά του χωριού και για γεύμα (προαιρετικά). Συνεχίζουμε για την
Πανεπιστημιούπολη Saint Andrews. Mία παραθαλάσσια πόλη στην ανατολική ακτή της
Σκωτίας, βορειοανατολικά του Εδιμβούργου. To Saint Andrews είναι γνωστό ως ¨ Το σπίτι
του γκολφ¨ έχοντας ένα από τα πιο διάσημα γήπεδα γκόλφ στον κόσμο, το οποίο
χρονολογείται από τον 15ο αιώνα. Κάνοντας μία ωραία βόλτα σε ένα κοντινό ακρωτήριο
θα δούμε τα ερείπια του Κάστρου του Saint Andrews. Κοντά στο κάστρο είναι το
Πανεπιστήμιο του Saint Andrews, το οποίο ιδρύθηκε το 1413. Αναχώρηση για ξενοδοχείο
μας στο Εδιμβούργο (60 χλμ.). Άφιξη στο το απόγευμα, τακτοποίηση, χρόνος ελεύθερος
και διανυκτέρευση.
7η Hμέρα: Δευτέρα 26 Αυγούστου 2019
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, αναχωρούμε
για την ξενάγηση της πόλης. Θα ξεκινήσουμε την
Νέα - Γεωργιανού τύπου - πόλη που άρχισε να
χτίζεται στα μέσα του 8ου αιώνα. Θα δούμε πολλά
όμορφα, ιστορικά κτήρια, πλατείες με υπέροχες
αναλογίες και μεγάλους δρόμους. Στη συνέχεια θα
ανεβούμε το Λόφο Κάλτον, με το παρατηρητήριο
της πόλης, το Μνημείο αφιερωμένο στο ναύαρχο
Νέλσον και το Εθνικό Μνημείο για τους νεκρούς
των Ναπολεόντειων πολέμων. Από την κορυφή του λόφου θα έχουμε την ευκαιρία να
απολαύσουμε μια πανοραμική θέα της πόλης.

Στη συνέχεια θα περάσουμε από το όμορφο
Παλάτι του Χόλιροουντ, επίσημη κατοικία της
Βασίλισσας στη Σκωτία. Δια μέσου του Βασιλικού
Μιλίου θα διασχίσουμε τη Παλιά Πόλη βλέποντας
την Εκκλησία Κάνονγκειτ, το Τόλμπουθ, το σπίτι
του Τζον Νοξ, το Μουσείο Παιδικής Ηλικίας, τον
καθεδρικό Ναό του Αγίου Τζάιλς κ.α.
Στο τέλος της ξενάγησής μας θα επισκεφθούμε
(προαιρετική είσοδος) το παγκοσμίου φήμης
Κάστρο του Εδιμβούργου, εδώ θα δούμε το Βασιλικό Παλάτι με το Σκωτσέζικο Στέμμα, το
Σπαθί, το Σκήπτρο και τη μυθική Λίθο του Πεπρωμένου, το Παρεκκλήσι της Αγίας
Μαργαρίτας, τις Στοές των Φυλακών, το Μνημείο Σκοτσέζικου Εθνικού Πολέμου. Το
απόγευμα ελεύθερο στην διάθεση μας. Προαιρετική συμμετοχή σε μία σκωτσέζικη βραδιά
με γκάιντες, παραδοσιακούς χορούς και ενδυμασίες, τα περίφημα KILT.
8η Hμέρα: Τρίτη 27 Αυγούστου 2019
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ
Μετά το Σκωτσέζικο πρωινό στο ξενοδοχείο μας, θα έχουμε χρόνο ελεύθερο στην διάθεση
μας. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου και πτήση με την Jet2 (LS741) στις
16.00 για την Θεσσαλονίκη, με άφιξη στις 21.50 (τοπική ώρα) στον αερολιμένα
‘ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ’.
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Τιμή συμμετοχής το άτομο σε δίκλινο €1.290
Αναχώρηση από Θεσσαλονίκη με απευθείας πτήση
Τιμή Μονοκλίνου κατόπιν ζήτησης
Για πτήσεις από Αθήνα ή άλλες πόλεις της Ελλάδας, Κύπρο και χώρες του εξωτερικού,
παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Αεροπορικό εισιτήριο με επιστροφή με την Jet2, συμπεριλαμβανομένης μίας
χειραποσκευής 10kg και διαστάσεων 56x45x25 cm.
 Διαμονή σε 3 superior και 4 αστέρων ξενοδοχεία, όπως αναφέρονται στο
πρόγραμμα.
 Πλούσιο Σκωτζέζικο πρωινό σε μπουφέ καθημερινά.
 Ημιδιατροφή σε βάση σερβιρίσματος των πιάτων ή σε μπουφέ.
 Ξεναγήσεις / περιηγήσεις.
 Η ημερήσια εκδρομή στο νησί Μπιουτ.
 Μεταφορές με πολυτελές τοπικό πούλμαν.
 Έμπειρος αρχηγός του γραφείου μας και ελληνόφωνος ξεναγός.
 Φόροι αεροδρομίων.
 ΦΠΑ και ασφάλεια αστικής ευθύνης.
 Έντυπα – ταξιδιωτικά φυλλάδια.
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ:
 Ποτά & Τηλεφωνήματα.
 Είσοδοι σε μουσεία & θεάματα.
 Ότι αναφέρεται ως προαιρετικό στο πρόγραμμα.

Κρατήσεις με προκαταβολή €350 το άτομο
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Αν και πρωτεύουσα της Σκωτίας, το Εδιμβούργο δεν είναι η μεγαλύτερη πόλη της χώρας, αλλά η
Γλασκώβη, που συγκεντρώνει το μισό σχεδόν πληθυσμό της Σκωτίας στην ευρύτερη αστική περιοχή της.
Απλωμένο σε μια σειρά από βραχώδεις λόφους με θέα τη θάλασσα, το Εδιμβούργο είναι μια πόλη που θα
σας μαγέψει για πολλούς λόγους: από τα γραφικά δρομάκια και σπίτια της παλιάς πόλης, κατά μήκος του
δημοφιλή κεντρικού πεζόδρομου Royal Mile (του πιο γραφικού και εμπορικού δρόμου σε όλη τη Σκωτία),
το εντυπωσιακό κάστρο που δεσπόζει στην πόλη, μέχρι τη νέα πόλη του νεοκλασικού καθωσπρεπισμού, η
«Αθήνα του Βορρά», όπως συνηθίζουν να την λένε πολλοί, συγκεντρώνει μεγάλο ενδιαφέρον, παρά το
μικρό της μέγεθος.
Στη Γλασκώβη, τη μεγαλύτερη πόλη και ναυπηγικό κέντρο της Σκωτίας, σημαντικά αξιοθέατα είναι η
πλατεία Τζωρτζ με τα επιβλητικά Βικτωριανά κτήρια, το Πανεπιστήμιο της πόλης και ο καθεδρικός Ναός
του Αγίου Μάνγκο, αλλά και τα μοντέρνα κτήρια, τα κομψά καταστήματα, τα πολιτιστικά κέντρα και τα
περισσότερα από 30 μουσεία της. Αρκετά κοντά, στην πόλη Stirling με το εντυπωσιακό κάστρο, έλαβε
χώρα το 1297 μία από τις μεγαλύτερες μάχες Σκωτίας-Αγγλίας με νικητές τους Σκοτσέζους και επικεφαλής
τον θρυλικό Ουίλλιαμ Ουάλας.
Τα Highlands και η Nessie
Ταξιδεύοντας με προορισμό τα Highlands (βραχώδη υψίπεδα), θα δείτε ρυάκια και καταπράσινα λιβάδια,
γεμάτα αγελάδες και πρόβατα, διάσπαρτα κάστρα, αγροκτήματα, καθώς και πολλά αποστακτήρια ουίσκι,
ενώ η ανθρώπινη παρουσία είναι σπάνια. Η πόλη Inverness αποτελεί την πρωτεύουσα των Highlands και
η φημισμένη λίμνη Loch Ness, η μεγαλύτερη λίμνη γλυκού νερού στη Μεγάλη Βρετανία, βρίσκεται νότιά
της. Σε αυτή τη λίμνη ζει το ομώνυμο τέρας (γνωστό και με το όνομα Nessie), σύμφωνα με το μύθο και με
αναφορές που χρονολογούνται από τον 6ο αιώνα.
Ουίσκι, γκάιντα και pubs
Κανείς δε γνωρίζει με ακρίβεια πότε άρχισε η απόσταξη του ουίσκι στη Σκωτία. Βρίσκουμε όμως σχετικές
αναφορές από τα τέλη του 15ου αιώνα και έπειτα από μακρόχρονη ιστορία, η Σκωτία είναι πλέον
άρρηκτα συνδεδεμένη με το προϊόν και αναγνωρισμένη ως έδρα του ουίσκι. Ένα ουίσκι τύπου blended
είναι υποχρεωτικό να μείνει στο βαρέλι για να ωριμάσει τουλάχιστον τρία χρόνια και ένα καλό malt,
τουλάχιστον μία δεκαετία στο βαρέλι, πριν εμφιαλωθεί! Η σκωτσέζικη μουσική είναι μια ακόμη
σημαντική πλευρά της σκωτσέζικης κουλτούρας, που ενσωματώνει παραδοσιακά και μοντέρνα στοιχεία.
Παραδοσιακό μουσικό όργανο της Σκωτίας είναι η γκάιντα, καθώς και το βιολί και το ακορντεόν. Τέλος, η
Σκωτία είναι διάσημη και για τις αμέτρητες ατμοσφαιρικές pubs της με τη ζωντανή μουσική, τους χώρους
συναυλιών και άλλα μουσικά αξιοθέατα. Μάλιστα η Γλασκώβη, διαθέτει πάνω από 150 pubs, clubs και
bars!
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