
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 ΗΜΕΡΕΣ ΑΓΓΛΙΑ – ΣΚΩΤΙΑ 
ΜΙΛΑΝΟ - ΛΟΥΚΕΡΝΗ – ΜΕΤΣ - ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ – ΤΣΕΣΤΕΡ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ – 

ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ – ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΛΟΝΔΙΝΟ – ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ – ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ 
 

 
    
  

 
 
 
 
 
 

 
1η  ΜΕΡΑ,  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 15/07/22 ΙΩΑΝΝΙΝΑ – ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ – ΕΝ ΠΛΩ (78 χλμ). 
       Συγκέντρωση των εκδρομέων νωρίς το απόγευμα, επιβίβαση στο πούλμαν και 
αναχώρηση για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας. Άφιξη και επιβίβαση στο πλοίο. Τακτοποίηση 
στις καμπίνες και απόπλους για το λιμάνι της Ανκόνα στις 21:30. Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
2η  ΜΕΡΑ,  ΣΑΒΒΑΤΟ , 16/07/22 ,  ΑΝΚΟΝΑ –  ΜΙΛΑΝΟ (439 χλμ). 
      Άφιξη την επομένη στο λιμάνι της Ανκόνα. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση 
για την οικονομική πρωτεύουσα της Ιταλίας, του παγκοσμίου κέντρου μόδας, το Μιλάνο. 
Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
3η  ΜΕΡΑ,  ΚΥΡΙΑΚΗ , 17/07/22 ,  ΜΙΛΑΝΟ – ΛΟΥΚΕΡΝΗ - ΜΕΤΣ (671 χλμ). 
        Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και μέσω Λουγκάνο φθάνουμε 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. Επίσκεψη στην 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 Δημαρχείο και το λιθόστρωτο ιστορικό κέντρο δίνουν στην πόλη μια 
παραμυθένια χροιά. Από εκεί συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για μια ιστορική πόλη της 
Γαλλίας με σπουδαίο πολιτισμό χιλιάδων χρόνων και αυτοκρατορικό παρελθόν, τη Μέτς. 
Χτισμένη στη συμβολή των ποταμών Moselle και Seille, η πρωτεύουσα της Λωρραίνης 
είναι ένα έργο τέχνης από χρυσοκίτρινη «πέτρα του Jaumont» και μια συναρπαστική 
«Πόλη της Ιστορίας και της Τέχνης». Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
4η  ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ , 18/07/22 ,  ΜΕΤΣ – ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ (274 χλμ). 
       Πρωινό. Γνωριμία με την πόλη απολαμβάνοντας μια βόλτα στο υπέροχο μεσαιωνικό 
της κέντρο, όπου θα ανακαλύψετε την γερμανική της κληρονομιά στην αριστοκρατική 
συνοικία Imperial. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για την πρωτεύουσα του 
Βελγίου, τις Βρυξέλλες. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια.  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. 
Δείπνο . Διανυκτέρευση. 
 
5η  ΜΕΡΑ,  ΤΡΙΤΗ , 19/07/22 ,  ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΚΑΛΑΙ – ΝΤΟΒΕΡ -  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 Δημαρχείο, 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 για το Μπέρμιγχαμ. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση στα δωμάτια. 
Δείπνο. Διανυκτέρευση.  
 
6η  ΜΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ, 20/07/22 , ΜΠΕΡΜΙΓΧΑΜ – ΤΣΕΣΤΕΡ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ – 
ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (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 Δημαρχείο μπροστά στην κεντρική πλατεία, το μνημείο των πεσόντων 
και τον κεντρικό Καθεδρικό Ναό. Συνεχίζουμε το δρόμο μας και για μεγάλο χρονικό 
διάστημα θα ταξιδεύουμε δίπλα στην όχθη, απολαμβάνοντας τα καταπράσινα τοπία και 
έτσι φτάνουμε στο Εδιμβούργο. Άφιξη και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. 
Διανυκτέρευση 
 
7η  ΜΕΡΑ, ΠΕΜΠΤΗ , 21/07/22 ,  ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ. 
     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 όπου καθημερινώς, στη 1 το μεσημέρι, το παλιό κανόνι ρίχνει μια 
συμβολική βολή.  Το απόγευμα  θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για να περπατήσουμε στην 
αγορά της Πρίνσες  Στρίτ.  Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση.   
 
8η  ΜΕΡΑ, ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, 22/07/22, ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ–ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ-ΛΟΝΔΙΝΟ (638 χλμ). 
     Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για τη γενέτειρα της Βιομηχανικής 
Επανάστασης, το Μάντσεστερ η οποία έχει μια περήφανη ιστορία στην επιστήμη, την 
πολιτική, τη μουσική, τις τέχνες και τον αθλητισμό. Ακολουθεί περιήγηση της πόλης όπου 
θα δούμε το Δημαρχείο (Manchester Town Hall) , τον Καθεδρικό Ναό (Manchester 
Cathedral), ένα από τα παλαιότερα κτίρια και ορόσημο του Μάντσεστερ και την 
βιβλιοθήκη του John Rylands, που δεν είναι τόσο βιβλιοθήκη, όσο ένας βικτωριανός- 
γοτθικός ναός για τα βιβλία.  Συνεχίζουμε το οδοιπορικό μας για το Λονδίνο. Άφιξη και 
τακτοποίηση στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Ελεύθερος χρόνος. Διανυκτέρευση. 
 
9η  ΜΕΡΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ , 23/07/22 ,   ΛΟΝΔΙΝΟ. 
      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. Ακολουθεί 
ελεύθερος χρόνος .Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
10η  ΜΕΡΑ, ΚΥΡΙΑΚΗ , 24/07/22 ,   ΛΟΝΔΙΝΟ. 
      Πρωινό. Όλη η μέρα είναι διαθέσιμη για τις αγορές σας στα καταστήματα και 
πολυκαταστήματα της Oxford St. ή για να επισκεφθείτε κάποιο από τα περίφημα μουσεία 
της πόλης και να την εκμεταλλευτείτε όπως επιθυμείτε! Επιστροφή στο ξενοδοχείο.  
Δείπνο. Διανυκτέρευση. 

11η  ΜΕΡΑ, ΔΕΥΤΕΡΑ, 25/07/22 ,   ΛΟΝΔΙΝΟ – ΝΤΟΒΕΡ – ΚΑΛΑΙ - ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ 
(537 χλμ). 
       Πρωινό. Επιβίβαση στο πούλμαν και διασχίζοντας τα στενά της Μάγχης  Ντόβερ - 
Καλαί φθάνουμε στο γραφικό Λουξεμβούργο, μικρό κρατίδιο της Μπενελούξ. Μια 
πανέμορφη πόλη με πολυτάραχη όμως ιστορία. Άφιξη στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση 
στα δωμάτια. Δείπνο. Θα έχουμε μια πρώτη γνωριμία με την πόλη. Διανυκτέρευση. 
 
12η  ΜΕΡΑ, ΤΡΙΤΗ, 26/07/22, ΛΟΥΞΕΜΒΟΥΡΓΟ-ΣΤΡΑΣΒΟΥΡΓΟ–ΜΙΛΑΝΟ (718 χλμ). 
       Πρωινό. Θα δούμε τα Ανάκτορα, το Δημαρχείο, τον Καθεδρικό Ναό, τα μεσαιωνικά 
τείχη με τις τάφρους, τη γέφυρα Πασαρέλ, κ.ά. Αναχώρηση για το Στρασβούργο, τη 
γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ όπου θα έχουμε σχετική παραμονή για να 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 Διακοσμητικών Τεχνών και 
Αρχαιολογίας. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Μιλάνο. Άφιξη στο 
ξενοδοχείο. Τακτοποίηση στα δωμάτια.  Δείπνο. Διανυκτέρευση. 
 
13η  ΜΕΡΑ , ΤΕΤΑΡΤΗ, 27/07/22 ,  ΜΙΛΑΝΟ – ANKONA (430 χλμ). 
       Πρωινό και αναχώρηση για γνωριμία με την πόλη του Μιλάνο. Αφού περάσουμε από 
τον κεντρικό εμπορικό δρόμο Βία Ντάντε, φθάνουμε στη Πιάτσα Ντουόμο. Θα 
θαυμάσουμε το Καθεδρικό Ναό με τα περίπου 2800 αγάλματα και το κεντρικό χρυσό 
άγαλμα της Μαντονίνας (Παναγίας). Στη συνέχεια αφού διασχίσουμε την περίφημη 
Γκαλλερία Βιτόριο Εμμανουέλλε, φθάνουμε στη Σκάλα του Μιλάνου, ένα από τα πιο 
διάσημα οπερατικά θέατρα στον κόσμο και είναι γνωστό ως Ο ναός της όπερας. Πήρε την 
ονομασία της από την ομώνυμη πλατεία του Μιλάνου όπου και βρίσκεται, την Piazza 
della Scala. Στη συνέχεια θα καταλήξουμε στη Βία Μόντεναπολεόνε όπου είναι 
συγκεντρωμένοι όλοι οι οίκοι μόδας του Μιλάνου. Σχετική παραμονή στην αγορά για 
ψώνια. Επιβίβαση στο πούλμαν και αναχώρηση για Ανκόνα. Επιβίβαση στο πλοίο και 
τακτοποίηση στις καμπίνες.  Απόπλους για το λιμάνι της Ηγουμενίτσας στις 19:30. 
Διανυκτέρευση εν πλω. 
 
14η   ΜΕΡΑ,  ΠΕΜΠΤΗ , 28/07/22 , 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  ΕΚΔΡΟΜΗΣ 
 
 
 
** Για την έγκυρη κράτησή σας, θα πρέπει να δηλώσετε συμμετοχή τo συντομότερo 
δυνατό  και θα έχετε ενημέρωση από το πρακτορείο για την προκαταβολή. Αυτό γίνεται 
προς όφελος των πελατών για την έγκαιρη ενημέρωσή τους και για την επιβεβαίωση 
των ξενοδοχείων. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 ΤΙΜΗ  ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  :   1.565  ευρώ / κατά άτομο σε δίκλινα – τρίκλινα δωμάτια. 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ   : 
- Μεταφορά με πολυτελές, υπερυψωμένο, κλιματιζόμενο, ασφαλές, άνετο, πούλμαν του 
γραφείου μας με την πολυετή εμπειρία του οδηγού μας. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Ηγουμενίτσα - Ανκόνα και Ανκόνα - Ηγουμενίτσα, σε καμπίνες 
εσωτερικές με w/c και ντουζ. 
- Ακτοπλοϊκά εισιτήρια Καλαί – Ντόβερ - Καλαί.  
- Μία (1) διανυκτέρευση στο Μιλάνο, μία (1) διανυκτέρευση στη Μέτς, 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 Μιλάνο, σε επιλεγμένα 
ξενοδοχεία του γραφείου μας  4****. 
-  Έντεκα (11) πρωινά - μπουφέ. 
-  Έντεκα (11) 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.Δ 339/11-9-96), σύμφωνα με τους νόμους της Ε.Ε. 
- Φ.Π.Α. 
 
ΔΕΝ 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 το οποίο θα πρέπει να έχει ισχύ τουλάχιστον 
6 μήνες. 
 
 
* 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 

www.pamvotistravel.gr pamvoioa@otenet.gr 


