
 
 

13 ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑ – ΣΚΩΤΙΑ 
 

ΒΕΝΕΤΙΑ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ – ΤΣΕΣΤΕΡ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ – 

Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ - ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 

 
1η  ΜΕΡΑ,  ∆ΕΥΤΕΡΑ ,24/07/17 ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (78 χλµ). 
       Συγκέντρωση των εκδροµέων το πρωί, επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για 
το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση στις καµπίνες 
και απόπλους για το λιµάνι της Βενετίας. ∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ , 25/07/17 ,  ΒΕΝΕΤΙΑ –  ΛΟΥΚΕΡΝΗ (503 χλµ). 
        Άφιξη την εποµένη στο λιµάνι της Βενετίας. Επιβίβαση στο πούλµαν και µέσω 
Λουγκάνο φθάνουµε το απόγευµα στη Λουκέρνη, την πόλη που είναι κτισµένη στις όχθες 
της αστραφτερής Λίµνης των τεσσάρων Καντονιών µε τους παλιούς πύργους και τα τείχη 
µε τις  επάλξεις, µε τα καµπαναριά και µε τις πλαγιές της γεµάτες εξοχικά σπίτια. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωµάτια. Αναχώρηση για να επισκεφθούµε την 
εντυπωσιακή παλιά πόλη µε τις χρωµατιστές προσόψεις των σπιτιών, τα πλακόστρωτα 
δροµάκια και τις στολισµένες µε σιντριβάνια µικρές πλατείες. Σπουδαίο αξιοθέατο είναι η 
ξύλινη σκεπαστή µεσαιωνική γέφυρα Καπελµπρίκε που απεικονίζει την ιστορία της πόλης 
σε 120 πίνακες ζωγραφισµένους σε ξύλο, το παλιό ∆ηµαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό 
κέντρο δίνουν στην πόλη µια παραµυθένια χροιά. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ , 26/07/17 ,  ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (664 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του Βελγίου, 
τις Βρυξέλλες. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Στη συνέχεια, 
θα έχουµε µια πρώτη γνωριµία µε την πόλη. Θα περιπλανηθούµε στην πλατεία η οποία 
βρίσκεται στην Κάτω Πόλη και στους στενούς πεζόδροµους που βρίσκονται γύρω της και 
είναι γεµάτοι µε εστιατόρια και καφετέριες. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η  ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ , 27/07/17 ,  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ (581 χλµ). 
      Πρωινό. Μικρή παραµονή για ξενάγηση στις Βρυξέλλες. Είναι µια πόλη µε έντονο 
πολυπολιτισµικό χαρακτήρα και αποτελεί λαµπρό δείγµα του µέλλοντος των ευρωπαϊκών 
µεγαλουπόλεων.  Περιήγηση στην έδρα της Κοινής Αγοράς για να γνωρίσουµε το 
υπέροχο ∆ηµαρχείο, τον γοτθικό καθεδρικό ναό των Αγίων Μιχαήλ και Γουδούλης, την 
Μάνεκεν Πις, σύµβολο της πόλης, τα χρυσοστόλιστα κτίρια της νορµανδικής Γκραν Πλατς 
και τα Βασιλικά Ανάκτορα.  Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το Καλαί όπου θα 
επιβιβαστούµε στο πλοίο για να διασχίσουµε το στενό της Μάγχης. Φτάνουµε στο Ντόβερ 
και αναχωρούµε άµεσα για το Μπέρµιγχαµ. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα 
δωµάτια. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.  
 
5η  ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 28/07/17 , ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ – ΤΣΕΣΤΕΡ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ – 
Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ (362 χλµ). 
      Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τη Βόρεια Αγγλία, αφού 
επισκεφθούµε το Τσέστερ, από τις κυριότερες ρωµαϊκές πόλεις της Βρετανίας, όπου θα 
δούµε τον Καθεδρικό Ναό, τον πύργο του Καρόλου, το ρολοϊ Τσέστερ, την Κόκκινη 
Μητρόπολη και το µεσαιωνικό κέντρο µε τα ελισαβετιανά σπίτια και τις παράδοξες διπλές 
σειρές µαγαζιών. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για τη Γλασκώβη. Ακολουθεί 
ξενάγηση στην πόλη. Θα δούµε την πλατεία Γεωργίου µε τα αγάλµατα της βασίλισσας 
Βικτωρίας, του πρίγκιπα Αλβέρτου καθώς και άλλων σηµαντικών πολιτών της πόλης. Θα 
συνεχίσουµε µε το ∆ηµαρχείο µπροστά στην κεντρική πλατεία, το µνηµείο των πεσόντων 



και τον κεντρικό Καθεδρικό Ναό. Συνεχίζουµε το δρόµο µας. Για µεγάλο χρονικό διάστηµα 
θα ταξιδεύουµε δίπλα στην όχθη, απολαµβάνοντας τα καταπράσινα τοπία και έτσι 
φτάνουµε στο Εδιµβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση 
 
6η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 29/07/17 ,  Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ. 
     Πρωινό. Η ξενάγησή µας αρχίζει µε το µνηµείο του Ουόλτερ Σκότ και την Βασιλική 
Σκοτσέζικη Ακαδηµία.  Έπειτα θα συνεχίσουµε στο λόφο Κάρλτον, όπου θα έχουµε µια 
πανοραµική άποψη της πόλης. Θα κατηφορίσουµε για να βρεθούµε στο παλάτι του 
Χόλιρουντ. Θα συνεχίσουµε διαµέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς πόλης 
και θα καταλήξουµε στο µεσαιωνικό  - πολεµικό κάστρο του Εδιµβούργου, το οποίο και 
θα επισκεφθούµε για να δούµε τα κοσµήµατα του Στέµµατος και την περίφηµη πέτρα του 
Πεπρωµένου. Το απόγευµα  θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουµε στην 
αγορά της Πρίνσες  Στρίτ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση.   
 
7η  ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 30/07/17 , Ε∆ΙΜΒΟΥΡΓΟ–ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ (638 χλµ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για Μάντσεστερ, όπου θα 
περιηγηθούµε στην πόλη. Συνεχίζουµε το οδοιπορικό µας για Λονδίνο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. ∆είπνο. Ελεύθερος χρόνος. ∆ιανυκτέρευση. 
 
8η  ΜΕΡΑ, ∆ΕΥΤΕΡΑ , 31/07/17 ,   ΛΟΝ∆ΙΝΟ. 
      Πρωινό και αναχώρηση για περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου όπου θα δούµε την 
αψίδα του Ουέλιγκτον, το Χάιντ Πάρκ, το αβαείο Γουεστµίνστερ, τις βουλές Λόρδων και 
Κοινοτήτων, τον περίφηµο  Μπιγκ Μπεν, τον Καθεδρικό ναό του Αγ.Παύλου, όπου εδώ 
έγιναν οι περίφηµοι γάµοι του Πρίγκιπα Καρόλου και της Λαίδης Νταϊάνας, τα ανάκτορα 
του Μπάκιγχαµ και άλλα. Στην συνέχεια, επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο όπου θα 
δούµε τα µάρµαρα του Παρθενώνα και άλλες ελληνικές αρχαιότητες. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 
 
9η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ , 01/08/17 ,   ΛΟΝ∆ΙΝΟ. 
      Πρωινό. Όλη η µέρα είναι διαθέσιµη για τις αγορές σας στα καταστήµατα και 
πολυκαταστήµατα της Oxford St., ή για να επισκεφθείτε κάποιο από τα άλλα µουσεία της 
πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  ∆είπνο. ∆ιανυκτέρευση. 

10η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 02/08/17 ,   ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ (537 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για το γραφικό Λουξεµβούργο, 
µικρό κρατίδιο της Μπενελούξ. Μια πανέµορφη πόλη µε πολυτάραχη όµως ιστορία. Άφιξη 
στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια. ∆είπνο. Θα έχουµε µια πρώτη γνωριµία µε 
την πόλη. ∆ιανυκτέρευση. 
 
11η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ, 03/08/17, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ–ΚΟΜΟ (650 χλµ). 
       Πρωινό. Θα δούµε τα Ανάκτορα, το ∆ηµαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, τα µεσαιωνικά 
τείχη µε τις τάφρους, τη γέφυρα Πασαρέλ, κ.ά. Αναχώρηση για το Στρασβούργο, τη 
γενέτειρα του Γουίλιαµ Σαίξπηρ. Θα περιηγηθούµε στην παλαιά πόλη που είναι γεµάτη 
γραφικά σπιτάκια µε ξύλο και χρώµα. Εκεί θα δούµε τον καθεδρικό ναό της Παναγίας του 
Στρασβούργου, τον πύργο Ροάν του 18ου αιώνα δίπλα στον καθεδρικό στην πλατεία Σατό 
που σήµερα στεγάζει τα κυριότερα µουσεία της πόλης, το Μουσείο Καλών Τεχνών και το 
Μουσείο ∆ιακοσµητικών Τεχνών και Αρχαιολογίας. Επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για Κόµο. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωµάτια.  ∆είπνο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
12η  ΜΕΡΑ , ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 04/08/17 ,  ΚΟΜΟ – ANKONA (481 χλµ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλµαν και αναχώρηση για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο 
και τακτοποίηση στις καµπίνες.  Απόπλους για το λιµάνι της Ηγουµενίτσας. 
∆ιανυκτέρευση εν πλω. 
 
13η   ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ , 05/08/17 , ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΙΩΑΝΝΙΝΑ (78 χλµ). 
     Άφιξη την εποµένη στο λιµάνι της Ηγουµενίτσας. Επιβίβαση στο πούλµαν και 
αναχώρηση για την πόλη µας µε έντονες εντυπώσεις και όµορφες αναµνήσεις από την 
υπέροχη εκδροµή µας. 



 
ΤΕΛΟΣ  ΕΚ∆ΡΟΜΗΣ 

 
                        
 
                

** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε έγκαιρα συµµετοχή και να 

συνοδεύεται µε προκαταβολή  250   κατά άτοµο. ∆ηλώσεις συµµετοχής 7 ηµέρες πριν την 

αναχώρηση της εκδροµής δε θα γίνονται δεκτές από το πρακτορείο. Αυτό γίνεται προς 

όφελος των πελατών οι οποίοι είναι συνεπείς στην εγγραφή τους, έτσι ώστε να είναι 
έγκαιρη η ενηµέρωσή τους για την πραγµατοποίηση της εκδροµής. 

 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   : 
- Μεταφορά µε πολυτελές, υπερυψωµένο, κλιµατιζόµενο, ασφαλές, άνετο, πούλµαν του 
γραφείου µας. Εγγύηση η πολυετή εµπειρία του οδηγού µας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουµενίτσα - Βενετία και Ανκόνα - Ηγουµενίτσα, σε καµπίνες ΑΒ4 
(τετράκλινες καµπίνες µε w/c και ντουζ). 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Καλαί – Ντόβερ - Καλαί.  
- Μία (1) διανυκτέρευση στη Λουκέρνη, µία (1) διανυκτέρευση στις Βρυξέλλες, µία (1) 
διανυκτέρευση στο Μπέρµιγχαµ,  δύο (2) διανυκτερεύσεις στο Εδιµβούργο, τρεις (3) 
διανυκτερεύσεις στο Λονδίνο, µία (1) διανυκτέρευση στο Λουξεµβούργο και µία (1) 
διανυκτέρευση στο Κόµο, σε επιλεγµένα ξενοδοχεία του γραφείου µας 4****. 
-  ∆έκα (10) πρωινά - µπουφέ. 
-  ∆έκα (10) δείπνα. 
- Ξεναγήσεις - περιηγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραµµά µας. 
-Έµπειρο ξεναγό - αρχηγό του γραφείου µας κατά τη διάρκεια όλης της εκδροµής. 
- Τοπικό ξεναγό στο Εδιµβούργο. 
- Τοπικό ξεναγό στο Λονδίνο. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης (Π.∆ 339/11-9-96), σύµφωνα µε τους νόµους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ 
- Εισόδους σε αρχαιολογικούς χώρους, µουσεία και κέντρα διασκέδασης. 
- Τα ποτά στα δείπνα. 
- Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόµενο . 
- Ό,τι δεν αναφέρεται ρητά στα «περιλαµβάνει» .  
 
 
Προσοχή !  Χρειάζεται απαραίτητα το διαβατήριο σας σε ισχύ  ή η καινούρια σας 
αστυνοµική ταυτότητα ( µε τους λατινικούς χαρακτήρες ). 

 

 
* Το πρόγραµµα ενδέχεται να πραγµατοποιηθεί µε διαφορετική  σειρά χωρίς να  

παραλειφθεί τίποτα, προς όφελος των πελατών. 
 
 
 
 

 

   

          PAMVOTIS TRAVEL - Γραφείο Γενικού Τουρισµού      
Ν. Ζέρβα 7-9, 45332 Ιωάννινα Τηλ.: 26510-34774 

Fax: 26510-37779 Τηλ. Οικίας: 26510-33512 
www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


