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ΣΚΩΤΙΑ – 7 ΗΜΕΡΕΣ  

Εδιμβούργο – Γλασκώβη – Ινβερνές 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ : 18/07/2022 
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ : 24/07/2022 
 

                                                               ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

1Η ΗΜΕΡΑ 18/07/2022  ΑΘΗΝΑ – ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ - ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Συγκέντρωση στον προκαθορισμένο τόπο αναχώρησης, τακτοποίηση των αποσκευών μας στο πούλμαν και 

αναχώρηση για το Ε. Βενιζέλος. Τυπικές διαδικασίες επιβίβαση για την απευθείας πτήση με την AEGEAN για 

Εδιμβούργο. Με την άφιξή μας, παραλαβή των αποσκευών μας και άμεση αναχώρηση για την μεγαλύτερη πόλη της 

Σκωτίας, την Γλασκώβη με τα σημαντικά αξιοθέατα η οποία εξελίσσεται με ιλιγγιώδη ρυθμό και αποτελεί ένα 

μοντέρνο αστικό κέντρο με Βικτωριανή αρχιτεκτονική. Τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας. 

Διανυκτέρευση. 

2Η ΗΜΕΡΑ 19/07/2022  ΓΛΑΣΚΩΒΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο και αναχώρηση για να αρχίσουμε κα γνωρίζουμε αυτή την υπέροχη πόλη. Θα δούμε τον 

καθεδρικό Ναό της πόλης και το μνημείο αφιερωμένο στον πραγματικό braveheart Γουίλιαμ Γουάλλας, την πλατεία 

George με το δημαρχείο της πόλης και το έφιππο άγαλμα το Γουέλλινγκτον, τον άνθρωπο που νίκησε τον 

Ναπολέοντα. Θα περάσουμε από την περίφημη γκαλερί μοντέρνας τέχνης με την μοναδική περίτεχνη πρόσοψη σαν 

είσοδος αρχαιοελληνικού ναού με κορινθιακό ρυθμό και την μετώπη με τα φανταστικά ψηφιδωτά. Συνεχίζουμε με 

το πούλμαν την ξενάγηση μας για να καταλήξουμε στο όμορφο κτηριακό συγκρότημα Σκωτικής αναγέννησης το 

<<Κέλβιν Γκρόουβ>> όπου θα έχουμε στάση για σύντομη επίσκεψη στην πινακοθήκη (Είσοδος προαιρετική και με 

ατομικά έξοδα). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το αποστακτήριο  Clydeside όπου θα γνωρίσουμε την διαδικασία 

παραγωγής του ουίσκι και θα έχουμε την δυνατότητα γευσιγνωσίας αλλά και αγοράς από το πρατήριο του  
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αποστακτηρίου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, ξεκούραση, το βράδυ σας προτείνουμε την συμμετοχή σας για 

δείπνο σε παραδοσιακή Πάμπ. Διανυκτέρευση. 

3Η ΗΜΕΡΑ 20/07/2022  HIGHLANDS - ΙΝΒΕΡΝΕΣ 

Αφού πάρουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο, 

αναχωρούμε με προορισμό τα Highlands (βραχώδη 

υψίπεδα), θα απολαύσουμε βλέποντας ρυάκια και 

καταπράσινα λιβάδια, γεμάτα αγελάδες και πρόβατα, 

διάσπαρτα κάστρα, αγροκτήματα, καθώς και πολλά μικρά 

και μεγάλα αποστακτήρια ουίσκι, ενώ η ανθρώπινη 

παρουσία είναι σπάνια. Πραγματικά εικόνες παραμυθένιες  

και συναρπαστικές. Εθνικός Δρυμός Λοχ Λόμοντ  και 

Τρόσακς, Φαράγγι Γκλένκοου, Φόρτ  Γουίλιαμ, Φόρτ  

Αγκούστους είναι μερικά που θα δούμε στην σημερινή μας ημέρα που είναι αφιερωμένη στην σπάνια  άγριας 

φύσης των Χάιλαντς κάνοντας αρκετές στάσεις για φωτογραφίες σε αυτήν την πανέμορφη περιοχή. Οι όμορφοι 

λόφοι και οι λαμπυρίζουσες λίμνες συνδυάζουν το εντυπωσιακό τοπίο των Γκράπιαν με την βουκολική γαλήνη των 

Μπόρντερς στο σημείο όπου τα Λόουλαντς συναντούν τα Χάιλαντς. Συνεχίζουμε  την πανέμορφη διαδρομή μας  

στην καρδιά των Χάιλαντς προς το θεαματικό φαράγγι  του Γκλένκοου. Ο Ντίκενς παρομοίασε το μοναδικό αυτό 

τοπίο με νεκροταφείο μίας φυλής γιγάντων, εννοώντας μάλλον την φατρία των Μακ Ντόναλντ. Περνώντας από το 

ψαροχώρι  Φορτ  Γουίλιαμ (Fort William), στους πρόποδες του βουνού Μπέν Νεβίς θα κάνουμε στάση στην 

διασημότερη μάλλον λίμνη του κόσμου  Loch Ness (Λόχ Νές). Εδώ θα μπορούμε να κάνουμε προαιρετικά μία βόλτα 

στην λίμνη και να προσπαθήσουμε να εντοπίσουμε το τέρας που ζεί σε αυτή την λίμνη με το όνομα Nessie (Νέσι). 

Όσοι δεν ακολουθήσουν την βόλτα μας στη λίμνη θα έχουν την δυνατότητα να απολαύσουν τα τοπία που 

πραγματικά είναι βγαλμένα από παραμύθι…… θα επισκεφθούμε το κάστρο Urguhart και στην συνέχεια να 

αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα  των Highlands το πανέμορφο Ινβερνές. Τακτοποίηση στα δωμάτια του 

ξενοδοχείου μας. Υπόλοιπος  χρόνος ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 

4Η ΗΜΕΡΑ 21/07/2022   ΙΝΒΕΡΝΕΣ – ΣΚΑΙ – PORTREE - ΙΝΒΕΡΝΕΣ 

Αφού απολαύσουμε το πρωινό μας στο ξενοδοχείο αναχωρούμε για να συνεχίσουμε με τα υπόλοιπα αξιοθέατα των 

Highlands. Θα κατευθυνθούμε προς το νησί Skye (νησί του ουρανού). Εδώ θα ξεκινήσουμε με το μικρό αλλά κατά 

πολλούς ομορφότερο κάστρο της Σκωτίας ή και της Μ. 

Βρετανίας το μοναδικό Ντόναν (Eilean Donan Castle), 

(είσοδος προαιρετική και με ατομικά έξοδα), χτισμένο 

πάνω σε βραχονησίδα στο σημείο όπου ενώνονται οι 

τρείς υπέροχες λιμνοθάλασσες : Λόχ Ντούικ, Λόχ Λόνγκ 

και Λόχ Άλς. Στη συνέχεια περνούμε μέσω της 

επιβλητικής γέφυρας (Skye Bridge) στο μεγαλύτερο νησί 

των εσωτερικών Εβρίδων, το Skye (Σκάι). Οι γεωλογικές 

μεταβολές της περιοχής έδωσαν στο Skyeένα από τα πιο 

πολυποίκιλα και εντυπωσιακά τοπία στην Βρετανία. 

Συνεχίζουμε την εντυπωσιακή μας διαδρομή και αφού 

περάσουμε την γέφυρα Skye Bridge θα φθάσουμε στο Portree όπου θα έχουμε χρόνο για το μεσημεριανό μας 

γεύμα (ατομικά έξοδα) και τον καφέ μας. Το απόγευμα επιστρέφουμε στο ξενοδοχείο μας. Υπόλοιπος χρόνος 

ελεύθερος. Διανυκτέρευση. 
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5Η ΗΜΕΡΑ 22/07/2022    ΙΝΒΕΡΝΕΣ – ΠΙΤΛΟΧΡΙ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο, τακτοποίηση των 

αποσκευών μας στο πούλμαν και αναχώρηση 

με προορισμό την πρωτεύουσα της Σκωτίας 

από το 1437  το Εδιμβούργο και είναι η 

δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της. Κατά την 

διαδρομή μας θα επισκεφθούμε το κάστρο 

Μπλαίρ, την όμορφη διατηρητέα πόλη 

Πιτλόχρι, το πάρκο Helix με τις περίφημες 

κεφαλές ίππων the Kelpies και το περίφημο 

κάστρο Sterling όπου στέφθηκε Βασίλισσα της 

Σκωτίας η Μαρία Στιούαρτ και αποτελούσε την 

έδρα των Σκωτσέζων Βασιλέων (Είσοδος 

προαιρετική και ατομικά έξοδα). Αφού 

φθάσουμε στο Εδιμβούργο θα έχουμε 

τακτοποίηση στα δωμάτια του ξενοδοχείου μας, ξεκούραση. Το βράδυ θα κάνουμε μία νυχτερινή βόλτα, με τα 

πόδια, στο κέντρο της πόλης να την απολαύσουμε πίνοντας μία Σκωτσέζικη Ale ή ένα αρωματικό ή καπνιστό Malt 

στο Royal Mile. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

6Η ΗΜΕΡΑ 23/07/2022  ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας και αναχώρηση. Σήμερα η ημέρα μας είναι αφιερωμένη στην πρωτεύουσα της Σκωτίας 

το μοναδικό Εδιμβούργο, Μητρόπολη του διαφωτισμού από το 1767, μία πόλη με εντυπωσιακά κτήρια και αγορές. 

Θα δούμε την αγορά grassmarket, το Βασιλικό Μίλι, το Βασιλικό παρατηρητήριο, το μνημείο του Νέλσωνα και το 

παλάτι Χόλυρουντ, καθώς επίσης θα επισκεφθούμε το περίφημο κάστρο του Εδιμβούργου. Σας προτείνουμε 

σήμερα προαιρετικά την συμμετοχή σας στην εκδρομή στο διάσημο Falkirk Wheel όπου μέσα στο πλοιάριο του 

καναλιού θα κατέβουμε ή θα ανέβουμε 24 μέτρα αλλάζοντας επίπεδο καναλιών!! Μία μοναδική εμπειρία στο 

κόσμο που δεν πρέπει να την χάσει κανείς. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Υπόλοιπος χρόνος ελεύθερος. 

Διανυκτέρευση. 

7Η ΗΜΕΡΑ 24/07/2022  ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρωινό στο ξενοδοχείο μας. Σήμερα η ημέρα είναι ελεύθερη στο μοναδικό Εδιμβούργο, κάντε τα τελευταία σας 

ψώνια στις πολυποίκιλες αγορές ή επισκεφτείτε κάποια Γκαλερί. Αργά το  απόγευμα θα μας περιμένει το πούλμαν 

στο ξενοδοχείο για την μεταφορά μας στο αεροδρόμιο για την απευθείας πτήση μας προς Αθήνα με την Aegean. 

Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος τις πρώτες πρωινές ώρες της επομένης. Παραλαβή των αποσκευών μας, άμεση επιβίβαση 

στο πούλμαν και μεταφορά μας στην Χαλκίδα. Η φανταστική αυτή εκδρομή μας έφθασε στο τέλος αφού μας γέμισε 

υπέροχες και μοναδικές εικόνες και αναμνήσεις. 

                                                                                                                                                            ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ 

 

 

 

 

mailto:info@melemistravel.gr
http://www.melemistravel.gr/


                                                             25 Φεβρουαρίου 2022 

ΚΑΨΑΛΗ 71  ΚΑΝΗΘΟΣ  ΧΑΛΚΙΔΑ     ΤΗΛ.: 22210-37854,  FAX: 22210-94825 

e- mail  : info@melemistravel.gr web: www.melemistravel.gr  

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΛΕΟΝ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ Μ. ΒΡΕΤΑΝΙΑ 

 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :  1445 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ ΣΕ ΔΙΚΛΙΝΟ ή ΤΡΙΚΛΙΝΟ ΔΩΜΑΤΙΟ 
 

ΔΙΑΦΟΡΑ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ : 460 € 

ΠΑΙΔΙΚΑ ΕΩΣ 7 ΕΤΩΝ :1395 € στο δωμάτιο των γονέων του. 

EARLY BOOKING :  1415 € ΑΝΑ ΑΤΟΜΟ 

Το Early Booking ισχύει για δηλώσεις συμμετοχών μέχρι 28 Μαρτίου. 

ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΤΙΜΗ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Μεταφορά με πολυτελές πούλμαν Χαλκίδα – Ελ. Βενιζέλος και αντίστροφα. 

 Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήση με την AEGEAN. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων. 

 Μία παραδοτέα αποσκευή 23 kg, 1 χειραποσκευή μέχρι 8 kg και 1 προσωπικό αντικείμενο. 

 2 διανυκτερεύσεις στην Γλασκώβη σε ξενοδοχείο 3* 

 2 διανυκτερεύσεις στο Ινβερνές σε ξενοδοχείο 3* 

 2 διανυκτερεύσεις στο Εδιμβούργο σε ξενοδοχείο 3* 

 Καθημερινά πρωινά στα ξενοδοχεία. 

 Οι καθημερινές εκδρομές-ξεναγήσεις όπως αυτές αναφέρονται στο πρόγραμμα με τοπικό πολυτελές 

πούλμαν. 

 Οι μεταφορές από το αεροδρόμιο του Εδιμβούργου – Γλασκώβη & Εδιμβούργο – αεροδρόμιο. 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου για όλη την διάρκεια του ταξιδιού. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 Φ.Π.Α 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Οι είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους. 

 Τα γεύματα & τα δείπνα που δεν αναφέρονται. 

 Ο φόρος διανυκτέρευσης στα ξενοδοχείο ο οποίος πληρώνεται στην reception του κάθε 

ξενοδοχείου. 

 Ότι ρητά αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο 

 Ατομικά έξοδα. 

ΟΙ ΠΤΗΣΕΙΣ ΜΑΣ ΜΕ AEGEAN 

18/07/2022 ΑΘΗΝΑ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 20:50 – 23:05 A3-632 
24/07/2022 ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ ΑΘΗΝΑ 23:55 – 05:55 (25/07) A3-633 
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