
Αγγλία – Σκωτία   9 ΜΕΡΕΣ 
 

Αναχωρήσεις:  

20/7 και 5/8, 10/8 

 

Με απευθείας πτήσεις της Cobalt 

Πτήσεις  

DATE FROM TO CARRIER FLIGHT TIME 

20/7, 10/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΟΝΔΙΝΟ COBALT CO 326 12:45 - 15:45 

27/7, 17/8 ΛΟΝΔΙΝΟ ΛΑΡΝΑΚΑ COBALT CO 541 21:05 - 03:35+ 

            

5/8 ΛΑΡΝΑΚΑ ΛΟΝΔΙΝΟ COBALT CO 640 05:15 - 08:15 

12/8 ΛΟΝΔΙΝΟ ΛΑΡΝΑΚΑ COBALT CO 541 20:10 - 02:40+ 

 

Πρόγραμμα 

1η Μέρα: ΛΑΡΝΑΚΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Λάρνακας και αναχώρηση για Λονδίνο. Άφιξη, παραλαβή και αναχώρηση με 
προορισμό το Μάντσεστερ. Ακολουθώντας μια γραφική διαδρομή στην Αγγλική ύπαιθρο θα φτάσουμε στο 
Μάντσεστερ. Άφιξη και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
2η Μέρα: ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ – ΤΣΕΣΤΕΡ - ΑΓΓΛΙΚΕΣ ΛΙΜΝΕΣ - ΝΤΑΝΜΠΛΕΙΝ 
Μετά το πρόγευμα θα επισκεφθούμε την αρχαία Ρωμαϊκή πόλη του Τσέστερ, με τα περίφημα ρόους και τον καθεδρικό 
ναό. Συνεχίζουμε για την πανέμορφη περιοχή των Αγγλικών λιμνών στο Γουίντερμιρ, που είναι ένα από τα ωραιότερα 
παραλιακά θέρετρα, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να απολαύσουμε μια μικρή κρουαζιέρα 45 λεπτών στη μεγαλύτερη 
λίμνη του Εθνικού πάρκου Λέικ Ντίστρικτ. Αργά το απόγευμα άφιξη στην περιοχή Stirling, στην καρδιά της Σκωτίας, 
στην πόλη Ντάνμπλειν και στο υπέροχο Βικτωριανού στυλ ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
 
3η Μέρα: ΝΤΑΝΜΠΛΕΙΝ – ΓΛΑΣΚΩΒΗ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την Γλασκώβη, όπου θα έχουμε ξενάγηση της πόλης. Θα σας εντυπωσιάσει η 
σπουδαία αρχιτεκτονική της, τα πανέμορφα Βικτωριανά κτίρια, οι κομψές γκαλερί και τα πολλά μουσεία. Θα 
συνεχίσουμε για το πανέμορφο Εδιμβούργο, την «Αθήνα του Βορρά» όπως συχνά αποκαλείται. Θα δούμε μεταξύ 
άλλων το παλάτι Χόλιρουντ επίσημη κατοικία της Βασίλισσας όταν επισκέπτεται την Σκωτία, θα διασχίσουμε το 
ιστορικό Βασιλικό Μίλι που αποτελεί το πιο κεντρικό σημείο της παλιάς πόλης και συνδυάζει γοτθική ατμόσφαιρα, 
μεσαιωνικά κτίρια και πολλά καταστήματα. Θα καταλήξουμε στο υπέροχο κάστρο του Εδιμβούργου που είναι κτισμένο 
πάνω στον βράχο, ορατό από μίλια μακριά και είναι το σήμα κατατεθέν της πόλης. Με την είσοδο μας στο Κάστρο θα 
έχουμε την ευκαιρία για μια πανοραμική θέα του Εδιμβούργου που θα σας καταπλήξει. Δείπνο σε τοπικό εστιατόριο 
και επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η Μέρα: ΝΤΑΝΜΠΛΕΙΝ - ΝΤΑΡΑΜ – ΓΙΟΡΚ - ΛΗΝΤΣ 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την Μητρόπολη Ντάραμ, για να επισκεφθούμε το φημισμένο Καθεδρικό ναό 
της πόλης και χρόνος ελεύθερος. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε την ιστορική πόλη του Γιορκ, την καλύτερα 
διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Αγγλίας. Θα δούμε τα τείχη που φθάνουν τα πέντε μέτρα ύψος και περιβάλλουν την 
παλιά πόλη και το σήμα κατατεθέν της πόλης τον Καθεδρικό ναό, που είναι από τους μεγαλύτερους μεσαιωνικούς 
ναούς, γοτθικού ρυθμού στην Ευρώπη. Τελικός προορισμός για σήμερα το ξενοδοχείο μας στο Λήντς. Άφιξη, δείπνο 
και διανυκτέρευση. 
 
5η Μέρα: ΛΗΝΤΣ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ – ΟΞΦΟΡΔΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ 
Πρόγευμα και αναχώρηση για την καρδιά της Αγγλικής υπαίθρου και συγκεκριμένα στην πανέμορφη πόλη του 
Στράτφορντ Απόν Έιβον, γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ για μία δίωρη ξενάγηση. Συνεχίζουμε με επίσκεψη στην 
περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και στη σύντομη ξενάγηση που ακολουθεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια των κολεγίων. Τελικός προορισμός μας το Λονδίνο. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
6η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ 
Μετά το πρόγευμα θα έχουμε ξενάγηση του Λονδίνου. θα θαυμάσουμε το Χάιντ Παρκ, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, 
το Κοινοβούλιο, το φημισμένο Μπιγκ Μπεν, το Αββαείο του Γουεστμίνστερ, τον πύργο του Λονδίνου, τις γέφυρες του 



Πύργου, την πλατεία Τραφάλγκαρ με τη στήλη του Νέλσωνα και την Εθνική Πινακοθήκη, το Πικατίλη και τον 
Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. Χρόνος ελεύθερος στη διάθεση σας για να συνεχίσετε την γνωριμία σας με το 
καταπληκτικό Λονδίνο. Το βράδυ σας προτείνουμε προαιρετικά να παρακολουθήσετε μια από τις πολλές 
παραστάσεις μιούζικαλ. Διανυκτέρευση.  
 
7η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ 
Πρόγευμα και μέρα ελεύθερη. Μπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα πολλά και φημισμένα μουσεία της Βρετανικής 
πρωτεύουσας, όπως το Βρετανικό μουσείο, το μουσείο Φυσικής Ιστορίας την Εθνική Πινακοθήκη ή το πασίγνωστο 
μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame Tussaud. Ο Ζωολογικός κήπος του Λονδίνου, ή μια βόλτα στις γραφικές 
συνοικίες του Κόβεντ Γκάρντεν και Νότινγκ Χιλ σίγουρα θα σας εντυπωσιάσουν. Για τους λάτρεις του shopping 
μπορείτε να κάνετε τις βόλτες σας στις αγορές του Λονδίνου, όπως στους φημισμένους δρόμους Oxford και Regent ή 
για τους πιο τολμηρούς στην τσέπη το πολυκατάστημα Harrods σας περιμένει. Διανυκτέρευση.  
 
8η -9η Μέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΛΑΡΝΑΚΑ 
Μετά από το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος για να χαρείτε ακόμα λίγες στιγμές στην Βρετανική πρωτεύουσα. Το 
απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο για να πάρουμε την πτήση της επιστροφής. Άφιξη στη Λάρνακα τα 
χαράματα της 9ης μέρας   
 

Τιμοκατάλογος 

DATES DOUBLE SINGLE TRIPLE 
CHILD 

(Under 12) 

20/7 €1395 €1825 €1395 €1049 

5/8, 10/8 €1445 €1875 €1445 €1099 

 

Περιλαμβάνονται 
 Αεροπορικό εισιτήριο Λάρνακα–Λονδίνο–Λάρνακα. 

 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλος καυσίμων. 

 Μια αποσκευή μέχρι 20 κιλά και μια χειραποσκευή μέχρι 10 κιλά. 

 7 διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχεία 3 και 4 αστέρων. 

 Πρόγευμα καθημερινά. 

 Τέσσερα (4) δείπνα όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Μεταφορές, εκδρομές και ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. 

 Τοπικό ξεναγό στο Τσέστερ, Εδιμβούργο, Γλασκώβη, Γιορκ, Στράτφορντ, Οξφόρδη, Λονδίνο. 

 Μίνι κρουαζιέρα στη λίμνη Γουίντερμιρ. 

 Εισιτήριο εισόδου στο Κάστρο του Εδιμβούργου. 

 Συνοδός-αρχηγός από την Κύπρο. 

 Φ.Π.Α. 
 

Δεν Περιλαμβάνονται 
 Εισιτήρια εισόδων στους χώρους επισκέψεων. 

 Ποτά στα φαγητά. 

 Φιλοδωρήματα και αχθοφορικά. 

 Ασφάλεια ταξιδιού προαιρετική. 

 Οτιδήποτε δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο. 

 
Όροι και Πολιτική Ακύρωσης 

 Ακύρωση συμμετοχής μέχρι 45 μέρες πριν την αναχώρηση παρακράτηση ποσού 50 Ευρώ για λειτουργικά 
έξοδα. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 44 και 30 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 30% της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής μεταξύ 29 και 21 μέρες πριν την αναχώρηση, παρακράτηση 50% της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Ακύρωση συμμετοχής 20 μέρες και μέχρι την αναχώρηση, παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του 
ταξιδιού. 

 Σε περίπτωση μη παρουσίασης (no show), παρακράτηση όλου του ποσού της αξίας του ταξιδιού. 

 Για τα μέσα ολικής ναύλωσης (charter), κρουαζιέρες , σκι, εκθέσεις, συνέδρια και παρεμφερείς διεθνείς 
εκδηλώσεις, τα ακυρωτικά φθάνουν μέχρι 100% της αξίας τους ασχέτως της ημερομηνίας γνωστοποίησης της 
ακύρωσης 

 


