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11°°  ggiioorrnnoo::  EEDDIIMMBBUURRGGOO  
AArrrriivvoo  aauuttoonnoommoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  EEddiimmbbuurrggoo  ee  ttrraassffeerriimmeennttoo  iinn  HHootteell..  PPaassttii  lliibbeerrii..  

PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  33******//44********  llooccaallee..  
  

22°°  ggiioorrnnoo::  EEDDIIMMBBUURRGGOO  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  MMaattttiinnaattaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  llaa  ssccooppeerrttaa  iinnddiivviidduuaallee  ddeellllaa  cciittttàà  

ssccoozzzzeessee..  PPaassttii  lliibbeerrii..  AAllllee  oorree  1133::3300  llooccaallii  ppaarrtteennzzaa  ddaa  RRooyyaall  MMiillee  ppeerr  llaa  vviissiittaa  gguuiiddaattaa  ddeell  

CCaasstteelllloo  ddii  EEddiimmbbuurrggoo,,  iill  mmoonnuummeennttoo  ppiiùù  vviissiittaattoo  ddeellllaa  SSccoozziiaa,,  llee  ccuuii  pprriimmee  ffoonnddaammeennttaa  

rriissaallggoonnoo  aall  660000  dd..CC..  LLaa  ffoorrtteezzzzaa  ssii  eerrggee  iimmppoonneennttee  ssuull  ccrraatteerree  ddii  uunn  aannttiiccoo  vvuullccaannoo  ee  llee  

ssuuee  mmuurraa  nnaarrrraannoo  ddii  CCeellttii,,  RRoommaannii,,  ddii  RRoobbeerrtt  tthhee  BBrruuccee  ee  WWiilllliiaamm  WWaallllaaccee,,  ddeellllaa  CCoorrttee  ddii  

MMaarriiaa  SSttuuaarrddaa,,  ddeeggllii  OOnnoorrii  ddii  SSccoozziiaa,,  ddeellllaa  ffaammoossaa  PPiieettrraa  ddeell  DDeessttiinnoo,,  nnoonncchhéé  ddii  lleeggggeennddee,,  

oommiicciiddii,,  gguueerrrree  ee  aasssseeddii..  NNeeii  ssuuooii  mmuusseeii  ssii  rriittrroovvaannoo  tteessttiimmoonniiaannzzee  ddeellllaa  vviittaa  nneellll’’eesseerrcciittoo  ee  

ddeellll’’aattttiivviittàà  mmiilliittaarree  ddeell  RReeggnnoo  UUnniittoo..  AAllllee  oorree  1166::0000  llooccaallii  pprroosseegguuiimmeennttoo  ppeerr  llaa  

PPaasssseeggggiiaattaa  ddii  NNaattaallee..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  33******//44********  llooccaallee..  
  

33°°  ggiioorrnnoo::  TTOOUURR  LLOOCCHH  NNEESSSS  &&  HHIIGGHHLLAANNDDSS  //  EEDDIIMMBBUURRGGOO  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  GGiioorrnnaattaa  aa  ddiissppoossiizziioonnee  ppeerr  llaasscciiaarrssii  aavvvvoollggeerree  ddaallllaa  mmaaggiiccaa  

aattmmoossffeerraa  nnaattaalliizziiaa,,  cciirrccoonnddaattii  ddaallllee  vvaarriiee  bbeelllliissssiimmee  ddeeccoorraazziioonnii  ee  ddaall  pprrooffuummoo  ddeell  ““mmuulllleedd  

wwiinnee””!!  PPoossssiibbiilliittàà  ddii  pprreennoottaarree  ll’’eessccuurrssiioonnee  ffaaccoollttaattiivvaa  ((nnoonn  iinncclluussaa  ––  aa  ppaaggaammeennttoo))::  IInn  pprriimmaa  

mmaattttiinnaattaa  ppaarrtteennzzaa  ddaa  EEddiimmbbuurrggoo  aallllaa  vvoollttaa  ddeellllee  HHiigghhllaannddss::  mmeerraavviigglliioossii  ppaaeessaaggggii  cchhee  

hhaannnnoo  ffaattttoo  ddaa  llooccaattiioonn  ppeerr  mmoollttii  ffiillmm  ee  sseerriiee  ttvv  ((aallccuunnii  ttrraa  ttuuttttii::  HHaarrrryy  PPootttteerr  ee  OOuuttllaannddeerr))..  IIll  

CCaasstteelllloo  ddii  SSttiirrlliinngg,,  iill  ppaarrccoo  nnaazziioonnaallee  ddeell  LLoocchh  LLoommoonndd  ee  ddeellllee    

TTrroossssaacchhss,,  ll’’aallttooppiiaannoo  ddii  RRaannnnoocchh,,  llaa  vvaallllee  ddii  GGlleennccooee,,  GGrreeaatt    

GGlleenn,,  ffaagglliiaa  ggeeoollooggiiccaa  cchhee  ddiivviiddee  llaa  zzoonnaa  mmoonnttuuoossaa  ddaallllee    

HHiigghhllaannddss,,  FFoorrtt  AAuugguussttuuss,,  ssuullllee  rriivvee  ddeell  LLoocchh  NNeessss::    

ooppppoorrttuunniittàà  ddii  ffaarree  uunn  ggiirroo  iinn  bbaatttteelllloo  ssuullllee  ssccuurree  aaccqquuee  ddeell    

llaaggoo  aallllaa  rriicceerrccaa  ddeell  mmoossttrroo  NNeessssiiee!!  ((ooppzziioonnaallee  --  nnoonn  iinncclluussoo  --    

aa  ppaaggaammeennttoo))..  PPrraannzzoo  lliibbeerroo..  IIll  CCoommmmaannddoo  MMeemmoorriiaall,,    

DDuunnkkeelldd,,  PPiittlloocchhrryy,,  llee  MMoonnttaaggnnee  GGrraannppiiaannss,,  vvaarriiee  ddiissttiilllleerriiee,,  iill  llaaggoo  LLeevveenn,,  iill  CCaasstteelllloo  ddoovvee  ffuu  

iimmpprriiggiioonnaattaa  llaa  RReeggiinnaa  MMaarriiaa  SSttuuaarrddaa,,  ee  iinnffiinnee  iill  FFoorrtthh  RRaaiill  BBrriiddggee,,  ccaannddiiddaattoo  aa  ddiivveennttaarree  

PPaattrriimmoonniioo  ddeellll’’UUNNEESSCCOO..  RRiieennttrroo  aadd  EEddiimmbbuurrggoo..  CCeennaa  lliibbeerraa..  PPeerrnnoottttaammeennttoo  iinn  HHootteell  

33******//44********  llooccaallee..    
  

44°°  ggiioorrnnoo::  EEDDIIMMBBUURRGGOO  
PPrriimmaa  ccoollaazziioonnee  iinn  HHootteell..  TTrraassffeerriimmeennttoo  aallll’’aaeerrooppoorrttoo  ddii  EEddiimmbbuurrggoo..  FFiinnee  ddeeii  sseerrvviizzii..  
  

  

HHOOTTEELLSS  

33******  ee  44********!!  

  

GGUUIIDDEE  LLOOCCAALLII  

IINN  IITTAALLIIAANNOO!!  

  

  

  

VVeeddeerree  ddeettttaaggllii  ssuull  ssiittoo..  PPrreezzzzii  ssooggggeettttii  aa  rriiccoonnffeerrmmaa  iinn  

ffaassee  pprreennoottaattiivvaa,,  sseegguuiittoo  rriivveerriiffiiccaa  ccaammbbiioo  vvaalluuttaa..  
 

  


