
 
 

 

ΙΡΛΑΝΔΙΑ – ΣΚΩΤΙΑ  
στα βήματα των θρυλικών Κελτών 

10 ημέρες 
 

1η μέρα : Ελλάδα – Δουβλίνο ( Τεμπλ Μπαρ ) 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση στις 14.00 για Δουβλίνο με απευθείας πτήση της Aer Lingus ΕΙ441 .  Άφιξη 

στις 16.20 στο Δουβλίνο και μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και χωρίς 
καθυστέρηση θα αναχωρήσουμε για μια περιήγηση στην Τεμπλ Μπαρ. Γνωστή ως δυτική όχθη του Δουβλίνου και περίφημη 

περιοχή για τις «Αποκλίσεις» , μια υπαίθρια πολιτιστική εκδήλωση που διαρκεί όλο το καλοκαίρι. Γεμάτη με μπαρ, καφετέριες, 
παμπ , εστιατόρια αλλά και αξιοθέατα όπως το Δημαρχείο, τη γέφυρα της Χιλιετίας , την αψίδα του εμπόρου και το Μίτινγκ 

Χάουζ Σκουέαρ που αποτελεί το κέντρο της Τεμπλ Μπαρ, τον τόπο συναυλιών, υπαίθριων προβολών ταινιών και της 

Σαββατιάτικης αγοράς τροφίμων. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα : Δουβλίνο – Πανοραμική ξενάγηση πόλης με επίσκεψη στο Εθνικό Μουσείο Ιρλανδίας 
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγησή μας στην Ιρλανδική πρωτεύουσα . Ο ξεναγός μας Θα μας οδηγήσει 

αρχικά στη βόρεια πλευρά του ποταμού Λίφεϊ που διασχίζει την πόλη περνώντας από φημισμένα σημεία όπως το πολιτιστικό 

κέντρο του Τζέιμς Τζόις που έγραψε το έπος «Οδυσσέας», το κτίριο του κεντρικού Ταχυδρομείου , επίκεντρο της 
επανάστασης του Πάσχα , το εκπληκτικό κτίριο του Τελωνείου, την πλατεία Πάρνελ που αποτελεί στέγη εξαιρετικών 

μουσείων και γκαλερί τέχνης , το δρόμο Ο’Κόνελ , έναν από τους φαρδύτερους δρόμους στην Ευρώπη με πληθώρα 
κλασικών κτιρίων και περίφημα αγάλματα να το διακοσμούν, το αποστακτήριο Ουίσκυ Τζέιμσον και άλλα. Στη συνέχεια θα 

περάσουμε στη νότια πλευρά του ποταμού περνώντας μπροστά από το πιο σημαντικό πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας, το 

Τρίνιτυ Κόλετζ. Θα επισκεφθούμε το Εθνικό Μουσείο της Ιρλανδίας που καθρεφτίζει την ιστορία της χώρας μέσα από 
ιστορικά και αρχαιολογικά εκθέματα του προϊστορικού , πρώιμου πολιτισμού της Ιρλανδίας μέχρι και τη βίαιη σύγκρουση του 

1916-22. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας συνεχίζουμε μέσα από τις γειτονιές της Γεωργιανής περιόδου του 18ου αιώνα 
πανοραμικά με την Εθνική Πινακοθήκη, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το κάστρο του Δουβλίνου του 13ου αιώνα, το σπίτι 

του Όσκαρ Γουάιλντ και περνώντας από τον Καθεδρικό Ναό του Χριστού, την πρώτη εκκλησία του Δουβλίνου που ιδρύθηκε 
το 1038 θα φθάσουμε στον Καθεδρικό του Αγίου Πατρικίου , τον εθνικό καθεδρικό της Προτεσταντικής Εκκλησίας της 

Ιρλανδίας και γνωστή από τον πρωτοπρεσβύτερο της Τζόναθαν Σουίφτ που έγραψε «τα ταξίδια του Γκιούλιβερ». Δε θα 

παραλείψουμε βέβαια να δούμε και τη γειτονιά που φιλοξενεί τα κτίρια της περίφημης μαύρης μπύρας Γκίνες, το μεγαλύτερο 
ζυθοποιείο της Ευρώπης. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

  
3η μέρα Δουβλίνο – Βράχος του Κάσελ – Κορκ – κομητεία Κέρυ – Κιλλάρνευ (350χλμ.)  

Μετά από το πλούσιο ιρλανδικό πρόγευμα  θα αναχωρήσουμε με προορισμό την κομητεία Κέρυ. Πρώτος σταθμός στο ταξίδι 

μας ο Βράχος του  Κάσελ. To πιθανώς πιο πολυφωτογραφημένο μνημείο στην Ιρλανδία είναι ένα από τα πιο σημαντικά 
αξιοθέατα της χώρας.  Αυτό το μνημείο που  δεσπόζει επάνω από την πόλη Κάσελ από τη βάση του που την αποτελεί ένας 

ογκόλιθος ύψους 61 μέτρων, υπήρξε κάποτε η έδρα των βασιλέων της επαρχίας Μούνστερ. Ο Άγιος Πατρίκιος επισκέφθηκε 
το βράχο το 450 μ.Χ, ενώ τον 10ο αιώνα έλαβε χώρα εδώ η   στέψη του Μπραïαν Μπόρου ως 1ου  υψηλού Βασιλέα της 

Ιρλανδίας. Θα έχουμε την ευκαιρία, στο εσωτερικό των επιβλητικών τειχών που περιβάλλουν τον Βράχο να δούμε έναν 
κυκλικό πύργο, έναν Καθεδρικό Ναό, το ρομανικού ρυθμού παρεκκλήσι από το 12ο αιώνα καθώς και κέλτικους σταυρούς. Ο 

καθεδρικός Ναός γοτθικού ρυθμού χρονολογείται από τον 13ο αιώνα και συνδέεται με το κτήριο που αποτελούσε το Μέγαρο 

του Αρχιεπισκόπου του Κάσελ. Το παρεκκλήσι του Κόρμακ είναι μικρότερο σε μέγεθος, ωστόσο πρόκειται για ένα πολύ 
τυπικό δείγμα ρομανικής αρχιτεκτονικής ενώ η  είσοδος στον Βράχο γίνεται από ένα κτήριο του 15ου αιώνα στο οποίο 

διέμεναν οι ψάλτες του Καθεδρικού. Τον επόμενο σταθμό αποτελεί η πόλη Κορκ, η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Ιρλανδίας 
και Ευρωπαϊκή Πολιτιστική Πρωτεύουσα του 2005.  Θα έχετε τη δυνατότητα να περιηγηθείτε και να εξερευνήσετε την πόλη 

με τα πολυάριθμα κανάλια, τα στενά δρομάκια και τις γραφικές προκυμαίες που βρίσκονται στα βόρεια και νότια του 

ποταμού Λι που τη  διασχίζει. Θα συνεχίσουμε τη διαδρομή μας προς την κομητεία του Κέρρυ, γνωστή και ως «Το Βασίλειο» 
που βρίσκεται στη Νοτιοδυτική Ιρλανδία σε μια από τις πιο όμορφες περιοχές της χώρας. Αργά το απόγευμα άφιξη στο 

ξενοδοχείο μας στο Κιλλάρνεϋ. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
Σημείωση: Η διανυκτέρευση μπορεί να πραγματοποιηθεί στην πόλη του Τραλέε. 
 
4η μέρα Κιλλάρνευ - Κάστρο Μπανράττυ - βράχοι του Μόχερ - Γκόλγουει - Κάροουμόρ - Σλάιγκο (400χλμ.)  

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το κάστρο Μπανράττυ, ένα από τα πιο καλοδιατηρημένα και αυθεντικά 

μεσαιωνικά κάστρα της Ιρλανδίας. Χτίστηκε το 1425 και αναστυλώθηκε το  1954 αποκτώντας και πάλι τη μεσαιωνική 
του λάμψη με αυθεντικά έπιπλα και εξοπλισμό που αντικατοπτρίζουν την ατμόσφαιρα και το στυλ εκείνης της εποχής. 

Γύρω από το Κάστρο του Μπανράττυ βρίσκεται το θεματικό του πάρκο όπου αναπαρίσταται η καθημερινή ζωή της 
αγροτικής Ιρλανδίας το 19ο αιώνα. Στο πάρκο μπορούμε να δούμε φάρμες, αγροικίες και μαγαζιά επιπλωμένα με 

αυθεντικά κομμάτια που αναδύουν την αίσθηση της εποχής. Πρόκειται για ένα ζωντανό μουσείο. Θα έχουμε τη 

δυνατότητα να επισκεφθούμε ένα αυθεντικό ιρλανδικό αγρόκτημα, να παρακολουθήσουμε τον πεταλωτή την ώρα της 
δουλειάς, να δούμε πώς υφαίνεται το μαλλί καθώς και να απολαύσουμε φρεσκοψημένα ψωμάκια με τσάι στο 



 
 

 

τεϊοποτείο του θεματικού χωριού. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούμε προς τους Βράχους του Μόχερ ένα από τα πιο 
θεαματικά αξιοθέατα της Ιρλανδίας. Οι βράχοι που υψώνονται 230 μέτρα πάνω από τον Ατλαντικό Ωκεανό σε μήκος 

8χλμ θα μας προσφέρουν αξεπέραστη θέα. Αν είμαστε τυχεροί και η μέρα είναι καθαρή θα μπορέσουμε να δούμε τα 

νησιά Άραν καθώς και να διακρίνουμε τις πεδιάδες και τους λόφους της περιοχής της Κονεμάρα. Θα συνεχίσουμε τη 
διαδρομή μας μέσα από την ιδιόμορφη περιοχή Μπέρρεν μέρος του Εθνικού Δρυμού Μπέρρεν της Ιρλανδίας για να 

φτάσουμε στην κομητεία Γκώλγουεï με την ομώνυμη πρωτεύουσα. Βρίσκεται στην επαρχία Κώνοχτ και πρόκειται για 
μία πανέμορφη κομητεία στη δυτική ακτή της Ιρλανδίας μ’ ένα μείγμα αντιθέσεων. Εδώ βρίσκονται τα πιο άγρια και 

απομονωμένα τοπία της Κονεμάρα  συνδυασμένα με το Γκώλγουεϊ μία από τις πιο δημοφιλείς πόλεις της Ευρώπης, 

που σφύζει από ζωντάνια κι ενέργεια. Η πόλη αυτή που βρίσκεται στον ομώνυμο κόλπο είναι μία γραφική και 
εντυπωσιακή πόλη που διακρίνεται από έναν υπέροχο αέρα αβάντ γκαρντ. Θα βρούμε πολλά κατάλοιπα του 

μεσαιωνικού της παρελθόντος και αξίζει τον κόπο να την εξερευνήσουμε. Το κέντρο της πόλης είναι περιεκτικό και 
βολικό σε μέγεθος ώστε να μπορέσουμε να το εξερευνήσουμε άνετα με τα πόδια. Τέλος διασχίζοντας τα γοητευτικά 

τοπία της βραχώδους περιοχής Κονεμάρα με τις μεγάλες εκτάσεις με βάλτους, βουνά και λίμνες και το μοναδικό 

Φιόρντ της Ιρλανδίας ,με προορισμό την κομητεία Ντόνεγκάλ θα επισκεφτούμε το νεκροταφείο Κάροουμόρ που 
βρίσκεται κοντά στην πόλη Σλάϊγκο. Ένα μεγαλιθικό κοιμητήριο όπου βρίσκεται μία συστάδα από 60 πέτρες και 

δημιουργούν έναν μυστηριώδη κύκλο  καθώς και πολλοί θαλαμωτοί τάφοι καθιστώντας το ένα από τα πιο σημαντικά 
μνημεία της Λίθινης Εποχής στην Ευρώπη. Πρόκειται για το αρχαιότερο μεγαλιθικό κοιμητήρι της Ιρλανδίας όπου 

λέγεται ότι υπήρξαν  πάνω από 100 τάφοι εκ των οποίων οι 60 σώζονται ακόμα και σήμερα. Κάθε τάφος φέρει έναν 
χαρακτηριστικό αριθμό και ο κεντρικός τάφος έχει αποκατασταθεί ώστε να διευκολύνεται η πρόσβαση στο εσωτερικό. 

Αργά το απόγευμα θα φθάσουμε στο ξενοδοχείο μας. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
5η μέρα Σλάιγκο - (Λόντον)Ντέρυ – Τζάιαντς Κόζγουέϊ – Μπέλφαστ (240χλμ.) 

Μετά το πλούσιο πρόγευμα θα εγκαταλείψουμε τη Δημοκρατία της Ιρλανδίας και θα διασχίσουμε τα σύνορα 
περνώντας στη Βόρεια Ιρλανδία, περιοχή του νησιού της Ιρλανδίας που αποτελείται από 6 κομητείες οι οποίες 

ανήκουν στη Μεγάλη Βρετανία. Θα επισκεφτούμε την πόλη Ντέρυ ( ή Λόντονντέρυ όπως την αποκαλούν οι Ιρλανδοί 

προτεστάντες) μία συναρπαστική περιφραγμένη πόλη με σχεδόν ακέραια διατηρημένα τα τείχη της. Η πόλη 
διαδραμάτισε κεντρικό ρόλο κατά την διάρκεια των συγκρούσεων ανάμεσα στις δύο κοινότητες των ιρλανδών 

καθολικών και ιρλανδών προτεσταντών τις ταραγμένες δεκαετίες του ’70 και ’80. Στη συνέχεια θα ταξιδέψουμε κατά 
μήκος της παραλιακής διαδρομής της περιοχής Αντρίμ και θα επισκεφθούμε το Δρόμο του Γίγαντα (Τζάιαντς 

Κόζγουέϊ). Το φαινόμενο που συναντάται στο Τζάιαντς Κόζγουέϊ σχηματίστηκε πριν από περισσότερα από 60 
εκατομμύρια χρόνια, όταν καυτή λάβα εκτοξεύτηκε στην επιφάνεια της γης. Η θάλασσα κρύωσε γρήγορα τη λάβα κι 

έτσι δημιουργήθηκαν 40 χιλιάδες πολυγωνικοί κώνοι βασάλτη οι οποίοι αποτελούν σήμερα τον διάδρομο του Γίγαντα. 

Θα ήταν παράλειψη να μην επισκεφτεί κανείς το Τζάιαντς Κόζγουέϊ, τοποθεσία που αποτελεί παγκόσμιο κληροδότημα 
της UNESCO και που συχνά αναφέρεται ως « το όγδοο θαύμα του κόσμου». Στο κέντρο επισκεπτών της περιοχής 

προβάλλεται ένα φιλμ που περιγράφει τον τρόπο δημιουργίας, τις γεωλογικές ιδιαιτερότητες, αλλά και τους ποικίλους 
μύθους που συνδέονται με την περιοχή. Ένα μικρό λεωφορείο συνδέει το κέντρο επισκεπτών με την παραλία για 

όσους δε θέλουν να περπατήσουν (εισιτήριο λεωφορείου με επιβάρυνση) Μετά την επίσκεψη μας θα συνεχίσουμε για 

το Μπέλφαστ, την πολυτάραχη πρωτεύουσα της Βόρειας Ιρλανδίας που κατάφερε μετά από 30 χρόνια αναταραχών να 
μεταμορφωθεί σε πραγματική πόλη-έκπληξη. Θα ξεναγηθούμε στο κέντρο της πόλης και στα περίχωρα 

απολαμβάνοντας τα αξιοθέατα της όπως το Δημοτικό Μέγαρο, τη βιβλιοθήκη Λίνεν Χολ, το περίφημο κτίριο της 
Όπερας του Μπέλφαστ, το Πανεπιστήμιο Κουίνς , τον Καθεδρικό της Αγίας Άννας , το κεκλιμένο πύργο του ρολογιού 

αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και πολλά άλλα αξιοθέατα που ο ξεναγός μας θα μας οδηγήσει μέσα από 

αφηγήσεις σε πραγματικά γεγονότα και ιστορίες. Στη συνέχεια άφιξη στο ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα 
δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 

 
6η μέρα Μπέλφαστ - Άυρ - Γλασκόβη (140χλμ) 

Μετά το πλούσιο πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για το λιμάνι της πόλης, επιβίβαση στο πλοίο και διασχίζοντας την 
Ιρλανδική θάλασσα θα φτάσουμε στη Σκωτία. Στο δρόμο για τη Γλασκώβη θα κάνουμε μια σύντομη στάση στο Άυρ, 

τη γενέτειρα του Ρόμπερτ Μπερνς, εθνικού ποιητή της Σκωτίας και νωρίς το απόγευμα θα φτάσουμε στο περίφημο 

πάλαι ποτέ ναυπηγικό κέντρο της Σκωτίας. Αφού περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατά της όπως την πλατεία 
Τζώρτζ με τα επιβλητικά της Βικτοριανά κτίρια , το κτίριο του πανεπιστημίου και κάποιες σύγχρονες αρχιτεκτονικές 

όψεις της Γλασκόβης του 21ου αιώνα θα τακτοποιηθούμε στο ξενοδοχείο και στα δωμάτια μας. Δείπνο και 
διανυκτέρευση.   

 

7η Ημέρα Γλασκόβη - Λοχ Λόμοντ (Λας) – Φορτ Γουίλιαμ – Φορτ Αγκούστους – Κρουαζιέρα στη Λοχ Νες 
– Ινβερνές – Άβιεμορ ( 331χλμ. ) 

Η σημερινή μέρα είναι αφιερωμένη στην εντυπωσιακή άγρια φύση των Χάιλαντς. Μετά από το πλούσιο Σκοτσέζικο 
πρωινό στο ξενοδοχείο μας θα αναχωρήσουμε με προορισμό την «πρωτεύουσα» των Χάιλαντς , το Ινβερνές. Πρώτος 

σταθμός στο ταξίδι μας το χωριό Λας στις όχθες της μεγαλύτερης και ομορφότερης λίμνης της Σκωτίας Λοχ Λόμοντ. 
Θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε το τοπίο πίνοντας ένα τσάι σε παραδοσιακό σκωτσέζικο καφέ. Αρχίζουμε να 

διασχίζουμε τα Χάιλαντς (ηφαιστιογενή βραχώδη υψίπεδα) περνώντας μέσα από το θεαματικό φαράγγι του 



 
 

 

Γκλένκοου, το ψαροχώρι Φορτ Γουίλιαμ στους πρόποδες του βουνού Μπεν Νέβις (υψηλότερη βουνοκορφή της 
Σκωτίας) όπου θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μεσημεριανό γεύμα. Θα συνεχίσουμε κινούμενοι κατά μήκος του 

περίφημου Καλυδώνιου καναλιού για να φτάσουμε στο Φορτ Αγκούστους, εδώ που ενώνονται οι λίμνες Λόχ Όικχ και 

Λοχ Νες με τις τεχνητές δεξαμενές και το κανάλι της Καλυδωνίας. Επιβίβαση στο πλοιάριο (ατομικά έξοδα) για 
την κρουαζιέρα μας και μια μοναδική εμπειρία στην περίφημη λίμνη Λοχ Νες με τη Νέσι ,το θρυλικό 

τέρας, όπου ο «μύθος» της ζει στη λίμνη από τα μέσα περίπου της δεκαετίας του 1950. Αφού ανακαλύψουμε οι 
ίδιοι αν πρόκειται περί μύθου ή πραγματικότητας θα αναχωρήσουμε για το Ινβερνές, την «πρωτεύουσα των 

Χάιλαντς». Μετά από μια σύντομη περιήγηση και γνωριμία με την πόλη θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας στην 

περιοχή του Άβιεμορ και τακτοποίηση στα δωμάτια. Δείπνο και διανυκτέρευση. 
Σημείωση: Ενδέχεται η διανυκτέρευση να γίνει στην πόλη του Ινβερνές. 
 
8η  Ημέρα Άβιεμορ – Κάστρο Μπλερ – Πιτλόχρυ – Άγιος Ανδρέας – Εδιμβούργο ( 270χλμ.). 

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την πρωτεύουσα της Σκωτίας , το Εδιμβούργο. Πρώτος σταθμός στο 

σημερινό μας ταξίδι το περίφημο Κάστρο Μπλερ. Σε στρατηγική θέση από το 1269 φιλοξενεί την οικογένεια των Άθολ 
με το μοναδικό στην Ευρώπη ιδιωτικό στρατό «Χαϊλάντερς του Άθολ». Μετά το τέλος της επίσκεψής μας θα 

αναχωρήσουμε για το γραφικό χωριό Πιτλόχρυ που είναι γνωστό στους επισκέπτες  για τα αποστακτήρια ουίσκι που 
φιλοξενεί όπως και για την καλλιέργεια της καφέ πέστροφας. Θα επισκεφθούμε (ατομικά έξοδα) παραδοσιακό 

σκοτσέζικο αποστακτήριο του «νερού της ζωής» και θα συνεχίσουμε για την πόλη του Αγίου Ανδρέα, τη μυθική 
πανεπιστημιούπολη βγαλμένη από το μεσαίωνα με το αρχαιότερο πανεπιστήμιο της Σκωτίας, την παγκόσμια 

πρωτεύουσα του γκολφ με το περίφημο Royal & Ancient Golf Club, το κάστρο της πόλης με τις υπόγειες στοές του 

16ου αιώνα και τα ερείπια του καθεδρικού ναού του Αγίου Ανδρέα χτισμένου σε ένα ακρωτήρι. Αργά το απόγευμα και 
αφού διασχίσουμε την περίφημη γέφυρα του ποταμού Φορθ , θα φθάσουμε στο Εδιμβούργο. Άφιξη στο ξενοδοχείο 

μας και τακτοποίηση στα δωμάτια και ξεκούραση. Διανυκτέρευση. 
 

9η Ημέρα Εδιμβούργο – ξενάγηση με επίσκεψη στο Κάστρο Εδιμβούργου 

Μετά το πρόγευμα , αναχώρηση για τη ξενάγηση της πόλης του Εδιμβούργου , της «Αθήνας του Βορρά» όπως την 
αποκαλούν .Θα ξεκινήσουμε από την νέα πόλη Γεωργιανής εποχής , μέσα από τις κομψές οδούς και ημισελήνους της 

για να θαυμάσουμε την υπέροχη αυτή αρχιτεκτονική και να ακούσουμε τις ιστορίες αυτών που έζησαν και βασίλευσαν 
εκεί . Έπειτα θα οδηγηθούμε στο λόφο Κάρλτον, από όπου θα έχουμε μια πανοραμική και καλύτερη άποψη της πόλης 

του Εδιμβούργου. Θα κατηφορίσουμε για να βρεθούμε στο παλάτι του Χόλιρουντ , την επίσημη κατοικία της 
Βασίλισσας στην Σκωτία. Θα συνεχίσουμε δια μέσου του ιστορικού Βασιλικού Μιλίου της παλιάς πόλης  και από 

αξιοθέατα όπως το Τόλμπουθ, την οικία του Τζον Νοξ , τον καθεδρικό του Αγίου Τζάιλς και πολλά άλλα ώσπου θα 

καταλήξουμε στο κάστρο του Εδιμβούργου το οποίο και θα επισκεφτούμε για να δούμε τα κοσμήματα του Στέμματος. 
Μετά το τέλος της ξενάγησής μας είμαστε ελεύθεροι να περπατήσουμε στην Πρίνσες Στριτ , εμπορικό δρόμο της νέας 

πόλης με τα καταστήματα και την υπέροχη θέα της παλιάς πόλης. Προαιρετικά θα μπορέσουμε να πάρουμε μέρος σε 
μια σκωτσέζικη βραδιά με γκάιντες και παραδοσιακούς  χορούς με τις ανάλογες τοπικές ενδυμασίες (ΚΙΛΤ). 

Διανυκτέρευση. 

 
10η Ημέρα Εδιμβούργο – Ντάραμ – Υόρκη – Μάντσεστερ αεροδρόμιο ( 463χλμ. ) – Ελλάδα  

Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο μας και θα πάρουμε το δρόμο που θα μας οδηγήσει στα 
νοητά σύνορα της Σκοτίας με την Αγγλία. Καθ’ οδόν θα σταματήσουμε στο Τζέντμπορο, συνοριακή πόλη του 

μεσαίωνα οπού θα επισκεφθούμε ένα πρατήριο υφαντουργείου για τελευταίες Σκοτσέζικες αγορές και καφέ. 

Ολιγόλεπτη στάση για φωτογραφίες με Σκοτσέζους παραδοσιακά ντυμένους και υπό τους ήχους της γκάιντας να 
«προστατεύουν» την πατρίδα τους και περνάμε στα Αγγλικά εδάφη. Επόμενη  στάση στο ταξίδι μας είναι το Ντάραμ. 

Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε τον ωραιότερο καθεδρικό Ναό ρομανικού και γοτθικού μαζί ρυθμού που 
όταν ηχούν οι καμπάνες του ακούγονται σε απόσταση 7 μιλίων και το κτίριο του πανεπιστημίου που φιλοξενείται στο 

κάστρο της πόλης . Θα έχουμε χρόνο για γεύμα και βόλτα στο ποτάμι που αγκαλιάζει σε σχήμα δακτυλιδιού την παλιά 
πόλη. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για την Υόρκη. Την καλύτερα διατηρημένη μεσαιωνική πόλη της Αγγλίας. Το 

μεσαιωνικό τείχος της που φθάνει τα πέντε μέτρα ύψος περιβάλλει την παλιά πόλη με τα πέτρινα σοκάκια και τον 

μεγαλύτερο καθεδρικό ναό κάθετου γοτθικού ρυθμού με τη μεγαλύτερη και σημαντικότερη συλλογή βιτρό στη 
Βρετανία. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μάντσεστερ για την πτήση επιστροφής. 

Άφιξη στο αεροδρόμιο των Αθηνών με τις καλύτερες εντυπώσεις από την εκδρομή μας. 
 
 

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια για τις διαδρομές Αθήνα – Δουβλίνο EI441 1400-1620 με Aer Lingus & Μάντσεστερ – Αθήνα 

A3639 2215-0400* με Aegean Airlines. 

 Διαμονή (9) διανυκτερεύσεις στην Ιρλανδία & Σκωτία σε ξενοδοχεία 3*superior και 4*. 

 Ιρλανδέζικο & Σκωτσέζικο πρόγευμα καθημερινά στα ξενοδοχεία σε μπουφέ ( σύνολο 9 πρωινά ). 

 Δείπνο καθημερινά στα ξενοδοχεία εκτός του Δουβλίνου & Εδιμβούργου ( σύνολο 5 δείπνα ). 

 Μεταφορές, εκδρομές και μετακινήσεις με πολυτελή τουριστικά λεωφορεία βάση προγράμματος. 



 
 

 

 Ακτοπλοϊκά εισιτήρια για τη διαδρομή Belfast – Cairnryan με Stena Line στη θάλασσα της Ιρλανδίας. 

 Ξεναγήσεις και περιηγήσεις βάση προγράμματος. 

 Ταξιδιωτικά έντυπα – χάρτες. 

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης tour operator με την Allianz Ελλάς. 

 Έμπειρος αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας καθ’ όλη τη διάρκεια της εκδρομής. 

 
Δεν περιλαμβάνονται :  Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων:  180 € από/προς Αθήνα,  

255  € από/προς Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών,  290 € από/προς άλλες πόλεις μέσω Αθηνών . 

Είσοδοι σε μουσεία – θεάματα ,φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά  και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο και δεν περιλαμβάνεται στα πιο πάνω προσφερόμενα.  

 

ΗΜΕΡΕΣ ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ 

Golden 
Bookings 
 

ΤΙΜΗ  
ΚΑΤ’ ΑΤΟΜΟ 

ΣΤΟ ΔΙΚΛΙΝΟ 
 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ 
ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ 

3ο ΑΤΟΜΟ 
ΕΩΣ  

12 ΕΤΩΝ 

10 
23/7 
30/7 

06/8 

3*sup. 
&4* 

1395 1495 450 1095 

 

GOLDEN BOOKINGS 
Για τις κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 04 ΙΟΥΛΙΟΥ και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

……  κερδίζετε ΕΚΠΤΩΣΗ 200,00 € !!! το ζευγάρι 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ  
ΚΑΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ – ΚΑΣΤΡΑ – ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ  
ΕΝΗΛΙΚΑΣ 

16-60 ΕΤΩΝ 
ΕΝΗΛΙΚΑΣ  
61+ΕΤΩΝ 

ΠΑΙΔΙ 
5-15 ΕΤΩΝ 

ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΑΝΡΑΤΤΥ – ΙΡΛΑΝΔΙΑ € 10,00 € 9,45 € 8,00 

ΒΡΑΧΟΙ ΤΟΥ ΜΟΧΕΡ € 6,00 € 4,00 ΔΩΡΕΑΝ 

ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ € 6,00 € 4,00 € 2,00 

ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΚΑΡΟΟΥΜΟΡ € 3,00 € 2,00 € 1,00 

GIANT’S CAUSEWAY £ 8.50 £ 8.50 £ 4.25 

ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ ΑΘΟΛ – ΣΚΩΤΙΑ   £ 10.50 £ 9.00 £ 6.30 

ΚΑΣΤΡΟ ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟΥ – ΣΚΩΤΙΑ £ 16.50 £ 13.20 £ 9.90 

ΣΚΩΤΣΕΖΙΚΗ ΒΡΑΔΙΑ ΜΕ ΔΕΙΠΝΟ ΚΑΙ ΚΡΑΣΙ - ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ £ 62.00 £ 62.00 £ 30.00 

ΑΠΟΣΤΑΚΤΗΡΙΟ ΟΥΙΣΚΥ – ΣΚΩΤΙΑ £ 7.00 £ 7.00 ΔΩΡΕΑΝ 9-12 

 
Top 10 Ireland 

Κολλέγιο Τρίνιτυ και Παλιά Βιβλιοθήκη  : το παλαιότερο πανεπιστήμιο της Ιρλανδίας με την εντυπωσιακή Βιβλιοθήκη με τη 
θολωτή σκεπή που φιλοξενεί το διάσημο βιβλίο του Κελς 
 

Ζυθοποιείο Γκίννες : εδώ παρασκευάζεται το εθνικό ποτό της Ιρλανδίας. Απολαύστε ένα ποτήρι μπύρα Γκίννες στο κυκλικό μπαρ 
που βρίσκεται στο ψηλότερο σημείο της πόλης και προσφέρει εξαιρετική θέα στην πόλη του Δουβλίνου. 
 

Καθεδρικός Ναός του Αγίου Πατρικίου : ο εθνικός καθεδρικός της προτεσταντικής Εκκλησίας της Ιρλανδίας είναι ένας ναός-
μουσείο που φιλοξενεί μεταξύ άλλων και τον τάφο του Τζόναθαν Σουίφτ, του συγγραφέα των Ταξιδιών του Γκιούλιβερ , ο οποίος 
υπήρξε ο πρωτοπρεσβύτερος του ναού για 32 χρόνια. 
 



 
 

 

Τέμπλ Μπαρ : το ολοζώντανο μεσαιωνικό κέντρο του Δουβλίνου γεμάτο καφετέριες, μπαρ και θέατρα έχει καθιερωθεί ως το πιο 
δημοφιλές σημείο της πόλης, τόσο για τους τουρίστες όσο και για τους ντόπιους. 
 

Brazen Head: Η πιο παλιά pub του Δουβλίνου χρονολογείται από το 1198. Απολαύστε ένα ποτήρι Γκίννες  με παραδοσιακή 
ιρλανδική μουσική και μπαλάντες 
Οι Βράχοι του Μόχερ : μία από τις μεγαλύτερες ακτογραμμές της Ευρώπης με τους εντυπωσιακούς βράχους που υψώνονται έως 
και 200 μέτρα επάνω από τον Ατλαντικό ωκεανό. 
 

Κάστρο Μπανράτι και Πάρκο : το πιο ολοκληρωμένο και αυθεντικό μεσαιωνικό κάστρο της Ιρλανδίας περιτριγυρισμένο από το 
ομώνυμο πάρκο που αναβιώνει τη ζωή της Ιρλανδίας τον 19ο αιώνα 
 

Τζάїαντς Κόζγουέї : Εκπληκτικό γεωλογικό φαινόμενο που έχει ανακηρυχθεί Τοποθεσία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς 
από την Unesco και βρίσκεται στην εντυπωσιακά όμορφη ακτή της βόρειας Ιρλανδίας.  
 

Δακτυλίδι του Κέρρυ : Η εκπληκτική ομορφιά της χερσονήσου Aïβιρα (Iveragh) πηγάζει από την μεγάλη ποικιλία και τις συνεχείς 
αντιθέσεις του τοπίου. Πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες πανοραμικές διαδρομές του νησιού.  
 

Κέλτικες Παραδόσεις και Σύμβολα: η Άρπα, οι χαρακτηριστικοί κέλτικοι σταυροί και τα σχέδια, οι μύθοι , οι νεράιδες, τα 
ξωτικά, η λατρεία του νερού και τα ιερά δέντρα αποτελούνε μοναδικές πτυχές της κέλτικης κουλτούρας της Ιρλανδίας και 
συνεισφέρουν στη μαγευτική ατμόσφαιρα του νησιού. 

 
Top 10 Scotland 

Εδιμβούργο  (Edinburgh) 
Το εντυπωσιακό Εδιμβούργο που αποκαλείται «Η Αθήνα του Βορρά» είναι μία από τις ωραιότερες πόλεις του κόσμου. Η ιστορική 
Παλιά Πόλη με τους πλακόστρωτους δρόμους και τα στενά σοκάκια και η Νέα Πόλη με την εντυπωσιακή γεωργιανή αρχιτεκτονική 
χαρακτηρίζουνε την εντυπωσιακή αυτή πόλη που η ιστορία της συνδέεται άρρηκτα με την ιστορία ολόκληρης της Σκωτίας. 
 

Κάστρο Εδιμβούργου (Edinburgh Castle) 
Το μνημειώδες Κάστρο χτισμένο πάνω σε άγριους ηφαιστιογενείς βράχους δεσπόζει πάνω από την πόλη αποτελώντας κυρίαρχο 
αξιοθέατο της Σκωτίας κι εντυπωσιακό ιστορικό και πολιτισμικό ορόσημο. Εδώ φυλάσσεται το Σκωτσέζικο Στέμμα διακοσμημένο με 
κοσμήματα ανεκτίμητης αξίας μαζί με το Σπαθί και το Σκήπτρο καθώς και η Λίθος του Πεπρωμένου που αποτελούσε το θρόνο 
στέψης των Σκοτσέζων Βασιλέων. 
 

Διεθνές Φεστιβάλ Εδιμβούργου και Στρατιωτικές  Επιδείξεις (Fringe Festival and Military Tattoo) 
Πρόκειται για το πιο θεαματικό φεστιβάλ μουσικής, θεατρικών παραστάσεων χορού και όπερας του Πλανήτη. Κάθε Αύγουστο η 
πόλη μετατρέπεται σε μία μοναδική πολιτιστική σκηνή όπου εμφανίζονται οι πιο επιφανείς ερμηνευτές αλλά και τα πιο σύγχρονα 
ταλέντα των τεχνών. Μία μεγάλη στιγμή εθνικής υπερηφάνειας προσφέρει το μεγαλοπρεπές  θέαμα των Στρατιωτικών Επιδείξεων 
που κορυφώνεται με τον μοναχικό θρήνο της γκάїντας που παίζει ένας στρατιώτης στην κορυφή του κάστρου. 
 

Μουσείο της Σκωτίας (The national museum of Scotland) 
Τα καλύτερα και σπανιότερα αρχαιολογικά ευρήματα της Σκωτίας έχουν συγκεντρωθεί στο μουσείο αυτό στο Εδιμβούργο, το οποίο 
είναι αφιερωμένο στην ιστορία του τόπου και του λαού. Η φτιαγμένη με εξαιρετική δεξιοτεχνία λάρνακα που συνδέεται με τον Άγιο 
Κολουμβανό, τον ιρλανδό μοναχό που έφτασε στη Σκωτία τον 4ο αιώνα μ.Χ. , η ποιμαντορική ράβδος του Αγίου Φίλαν ενός άλλου 

μοναχού που δραστηριοποιήθηκε στο Περθσάιρ καθώς και οι μαγευτικές φιλντισένιες φιγούρες που κατασκευάστηκαν ως πιόνια για 
σκάκι από τους Βίκινγκ εισβολείς τον 12ο αιώνα είναι μερικά από τα εκθέματα που μπορείτε να θαυμάσετε στις εντυπωσιακές 
αίθουσες του Μουσείου. 
 

Κάστρο Στέρλνινγκ (Stirling Castle) 
Η πόλη Στέρλινγκ που βρίσκεται ανατολικά της Γλασκώβης έπαιξε ρόλο-κλειδί στο πολεμικό παρελθόν της Σκωτίας. Είναι χτισμένη 
σ’ένα μακρύ ηφαιστιογενή βράχο που καταλήγει στο διάσημο κάστρο της πόλης που υψώνεται πάνω από εύφορους αγρούς. Εδώ 
δόθηκε η περίφημη μάχη του Στέρλινγκ με πρωταγωνιστές το Γουίλιαμ Γουάλας, το «Λαϊκό Ήρωα»  και τους Χαϊλάντερς του 
απέναντι στους Άγγλους στρατιώτες του Εδουάρδου Α’ της «Σφύρας των Σκοτσέζων» όπως τον αποκαλούσαν.  Αξίζει να 
θαυμάσετε την εξαιρετικής ποιότητας αρχιτεκτονική του κάστρου, ειδικά την ανακαινισμένη Μεγάλη Αίθουσα και το Βασιλικό 
Παλάτι. 
 

Γκρέιτ Γκλεν (Great Glen) 
Ένα γεωλογικό ρήγμα διαίρεσε τη γη από τη μία ακτή στην άλλη χωρίζοντας τη Σκωτία στα δύο. Οι παγετώνες μεγάλωσαν τη 
χαράδρα και το σημερινό αποτέλεσμα είναι μια μακριά , στενή κοιλάδα που εκτείνεται  για 110 χλμ από την πόλη Φορτ Γουίλιαμ και 
καταλήγει στην πόλη Ινβερνές γνωστή ως πρωτεύουσα των Χάιλαντς. Τα απόκρημνα, δεντρόφυτα βουνά και οι σκοτεινές 
μυστηριώδεις λίμνες καθώς και η πληθώρα κάστρων και οχυρών που βρίσκονται στην περιοχή ενισχύουν τη δραματική 
μεγαλοπρέπεια του τοπίου με μια νότα μυστηρίου και νοσταλγίας. Πρόκειται για μία από τις πιο όμορφες περιοχές ολόκληρης της 
Σκωτίας. Εδώ βρίσκεται και η γνωστή λίμνη Λοχ Νες, η μακρύτερη λίμνη της Σκωτίας γνωστή και για το φημολογούμενο τέρας που 

κατοικεί στο βυθό της. 
 

Νήσος Σκάι (Isle of Skye) 
Ανάμεσα στα πολλά νησιά που βρίσκονται διάσπαρτα στις δυτικές και βόρειες ακτές της Σκωτίας ξεχωρίζει το νησί Σκάι. Το νησί 
των ρομαντικών μύθων και  των εντυπωσιακών τοπίων φημίζεται για την άγρια ακτογραμμή του και τις ψηλές οροσειρές του. Σε 
αυτές γυρίστηκαν πολλές από τις εντυπωσιακές σκηνές της επιτυχίας του Χόλλυγουντ «Χάιλαντερ». Τα αξιοθέατα του νησιού 
περιλαμβάνουν ένα αποστακτήριο Ουίσκι, ένα κάστρο που συνδέεται με τον κόσμο των ξωτικών, το κέντρο επισκεπτών που δίνει 
πληροφορίες για την ιστορία του νησιού καθώς και την γραφική και μικροσκοπική του πρωτεύουσα το Πορτρί. 
 

Αποστακτήρια Ουίσκι (Whisky Distilleries) 
Το «νερό της ζωής» όπως μεταφράζεται το ουίσκι στη γλώσσα των Κελτών αποτελεί ζωτικό κομμάτι του σκωτσέζικου πολιτισμού. 
Τα σκωτσέζικα ουίσκι κατέχουν ιδιαίτερη θέση παγκοσμίως και παράγονται στα Αποστακτήρια που βρίσκονται διάσπαρτα στη  
Σκωτία. Μπορείτε να τα επισκεφθείτε και να μάθετε κι από κοντά τα μυστικά της παρασκευής του Ουίσκυ καθώς και να δοκιμάσετε 
τα διάφορα είδη του. 
 



 
 

 

Παραδόσεις των Χάιλαντς (Highland Traditions) 
Οι Σκωτσέζοι είναι απόγονοι των πρώτων Ιρλανδών Κελτών που εγκαταστάθηκαν στα Χάιλαντς τους πρώτους αιώνες μ.Χ.  Στη 
συνέχεια μέσα από ένα μακρύ και ταραχώδες παρελθόν γεμάτο μάχες και πολέμους με τους Άγγλους επήλθε η Ένωση με την 
Αγγλία το 1707. Ωστόσο οι Σκωτσέζοι είναι περήφανοι για το παρελθόν και την καταγωγή τους και ο πολιτισμός τους παραμένει 
ζωντανός μέχρι σήμερα. Τα κιλτ, η χαρακτηριστική φορεσιά των φατριών με το ταρτάν σχέδιο που δίνει το στίγμα της κάθε 
οικογένειας φοριούνται ακόμα με υπερηφάνεια. Η γκάιντα, το παραδοσιακό αυτό μουσικό όργανο, συνοδεύει τους παραδοσιακούς 
χορούς των Σκωτσέζων. Η Γαελική γλώσσα συναντάται ακόμα στις πινακίδες των δρόμων και μιλιέται από ένα μέρος των 
κατοίκων των νησιών. Τέλος ειδική αναφορά αξίζει και στα παιχνίδια των Χάιλαντς όπου πρόκειται για υπέροχα καλοκαιρινά 
θεάματα που λαμβάνουν χώρα σε κοινότητες όλης της χώρας. Οι εκδηλώσεις αυτές περιλαμβάνουν αθλήματα όπως τη ρίψη 
κορμών και αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι οποιασδήποτε επίσκεψης στη Σκωτία. 
 

Διαδρομή με το ατμοκίνητο τρένο των Ιακωβιτών (Jacobite Steam Train) 
Το γραφικό παραδοσιακό ατμοκίνητο τρένο των Ιακωβιτών ακολουθεί μία διαδρομή 135 χλμ η οποία θεωρείται μία από τις πιο 
όμορφες διαδρομές με τρένο στον κόσμο. Η ατμομηχανή και τα βαγόνια του τρένου χρησιμοποιήθηκαν στην ταινία Χάρι Πότερ ενώ 
η γέφυρα επάνω στην οποία κινείται το τρένο διασχίζοντας το μαγευτικό τοπίο αποτελεί και αυτή μέρος της διαδρομής. Η διαδρομή 
αρχίζει από το ψηλότερο βουνό της Μ. Βρετανίας το Μπεν Νέβις και την πόλη Φόρτ Γουίλιαμ, περνάει από τη λίμνη με τα πιο βαθιά 
νερά της χώρας, προσπερνάει τον πιο μικρό σε μήκος ποταμό και καταλήγει στη λίμνη Νέβις με τα βαθιά αλμυρά της νερά. Η θέα 
είναι εντυπωσιακή καθ’ όλη τη διάρκεια της διαδρομής ενώ θα δείτε διάσπαρτα μνημεία , κάστρα, σταυρούς και οχυρά που 
σχετίζονται με την ιστορική εξέγερση των Ιακωβιτών με ηγέτη τον Ωραίο Πρίγκηπα Κάρολο. 

 

Το 10ήμερο ταξίδι μας απεικονίζεται στον παρακάτω χάρτη Α-Ζ 

 
Μεσαιωνικά Κάστρα, απόκρημνοι βράχοι πάνω στον Ατλαντικό, Μεγαλιθικά μνημεία, Αβαεία και μεσαιωνικοί Ναοί, 

Χάιλαντς, λίμνες, κοιλάδες και φαράγγια, αποστακτήρια ουίσκι και περίφημες ζυθοποιίες, χάγκις, σολομός και irish 
coffee, Άγιοι, μοναχοί, θρύλοι και ήρωες της Κελτικής Ιστορίας και πολεμιστές της μεσαιωνικής περιόδου…  

είναι ένα μικρό δείγμα όσων θα δείτε , θα ακούσετε και θα γευτείτε σε αυτό το μοναδικό ταξίδι … μην το χάσετε ! 

     
καλύπτοντας 2.370χλμ. ανακαλύπτουμε τα σημαντικότερα αξιοθέατα της Ιρλανδίας & Σκωτίας 

ένα πλήρες οδοιπορικό στα βήματα των θρυλικών Κελτών … 
 



 
 

 

 
 

Α: ΔΟΥΒΛΙΝΟ (2 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ) 
Β: ΒΡΑΧΟΣ ΤΟΥ ΚΑΣΕΛ 
C: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΚΟΡΚ 
D: ΚΙΛΛΑΡΝΕΥ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 
E: ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΑΝΡΑΤΤΥ 
F: ΑΠΟΚΡΗΜΝΟΙ ΒΡΑΧΟΙ ΜΟΧΕΡ 
G: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΓΚΟΛΓΟΥΕΙ 
H: ΜΕΓΑΛΙΘΙΚΟ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ 
I: ΣΛΑΪΓΚΟ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 
J: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΛΟΝΤΟΝ ΝΤΕΡΡΥ  
Κ: GIANT’S CAUSEWAY 
L: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΜΠΕΛΦΑΣΤ & ΛΙΜΑΝΙ 
M: ΛΙΜΑΝΙ ΚΕΡΝΡΥΑΝ ΣΚΩΤΙΑΣ 
N: ΓΛΑΣΚΟΒΗ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 
O: ΧΩΡΙΟ ΛΑΣ ΣΤΗ ΛΙΜΝΗ ΛΟΜΟΝΤ 
P: ΦΡΟΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΓΟΥΙΛΙΑΜ 
Q: ΦΡΟΥΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ – ΛΙΜΝΗ ΝΕΣ 
R: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΙΝΒΕΡΝΕΣ 
S: ΑΒΙΕΜΟΡ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 
T: ΚΑΣΤΡΟ ΜΠΛΕΡ ΑΘΟΛ 
U: ΑΠΟΣΤΑΚTΗΡΙΟ ΟΥΙΣΚΙ 
V: ΕΔΙΜΒΟΥΡΓΟ (ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΗ) 
W: ΣΥΝΟΡΙΑΚΗ ΠΟΛΗ ΤΖΕΝΤΜΠΟΡΟ 
X: ΠΟΛΗ ΤΟΥ ΝΤΑΡΑΜ 

Y: ΠΟΛΗ ΤΗΣ ΥΟΡΚΗΣ-ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΣ 
Z: ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΜΑΝΤΣΕΣΤΕΡ 


