
 
   

 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
 
 
1η μέρα: Αθήνα - Λονδίνο, Ξενάγηση // Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας 
με την Βρετανική πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα 
ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο 
αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 
Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane, 
θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της 
Βασιλικής οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, και περνάμε από το Ουέστμινστερ με την πλατεία 
Κοινοβουλίου, όπου δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο. 
Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα κεντρικά ξενοδοχεία AMBA MARBLE ARCH 4* sup. (www.amba-
hotel.com) ή στο HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση περιπάτου από την 
Oxford Street. Το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό 
Λονδίνο (έξοδα ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου και θα 
δούμε το West End με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την 
Leicester Square, την πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη 
συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση στον Τάμεση με στάσεις για 
φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint 
Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.  
 
 
2η μέρα: Λονδίνο: Μουσείο Μαντάμ Τυσσό, Βρετανικό Μουσείο, Κόβεντ Γκάρντεν 
Πρωινή αναχώρηση για το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό, το καλύτερο στο 
είδος του "για να γνωρίσετε από κοντά" μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και 
του αθλητισμού (προαιρετική είσοδος). Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το Βρετανικό Μουσείο, όπου θα 
ξεναγηθούμε στην πτέρυγα με τα περίφημα και μοναδικά γλυπτά του Παρθενώνα. Η βόλτα μας θα 
ολοκληρωθεί στην πανέμορφη πλατεία Κόβεντ Γκάρντεν, όπου μπορείτε να απολαύσετε έναν καφέ ή γεύμα, 
παρακολουθώντας κάποιους από τους δεκάδες street performers (τραγουδιστές, μίμους, κωμικούς κ.ά.). 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.  
 
 
3η μέρα: Λονδίνο, Ελεύθερη μέρα  
Προαιρετικά: Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον, Bicester Outlet Village 
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης, επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Επίσης, 
μπορείτε να συμμετάσχετε (έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη μας 
επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα 
μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια 
κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα.  
 
 

http://www.amba-hotel.com/
http://www.amba-hotel.com/
http://www.holidayinn.com/


 
 
Ελεύθερος χρόνος για βόλτες και αγορές. Επόμενή μας επίσκεψη, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον 
(Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του 
κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και 
έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του 
ποταμού Έιβον. Τελευταία μας στάση, το εκπτωτικό χωριό Bicester Outlet Village, όπου θα έχουμε την 
ευκαιρία για αγορές από διάφορες μπουτίκ σε τιμές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευμα στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 

  

  

44ηη  μμέέρραα::  ΛΛοοννδδίίννοο  --  ΓΓοουυίίννττσσοορρ  --  ΑΑθθήήνναα  
Χρόνος ελεύθερος το πρωί. Το μεσημέρι αναχωρούμε για την εκδρομή μας στο Γουίντσορ, όπου θα έχουμε 
την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του 
Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα, το 
κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να 
απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευμα θα αναχωρήσουμε για το 
αεροδρόμιο και θα επιβιβαστούμε στην πτήση μας για την Αθήνα. 
 
 
 
Σημειώσεις:  

• Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να 
παραλειφθεί κάτι  

• Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα . 

• Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 
 
 
 

Αναχωρήσεις : 2277,,  2288  ΦΦεεββρροουυααρρίίοουυ,,  55,,2211,,  2222,,  2233,,  2244,,  2255  ΜΜααρρττίίοουυ,,  22,,  33,,  99,,  1100  ΑΑππρριιλλίίοουυ 
 
 
 
Περιλαμβάνονται:  

• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με  BRITISH  

• Τρεις, τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας  

• Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά   

• Μεταφορές, εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις βάσει προγράμματος  

• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης και ταξιδιωτική για τους εκδρομείς έως 75 ετών  

• Φ.Π.Α. 
 

  

  

ΔΔεενν  ΠΠεερριιλλααμμββάάννοοννττααιι::    

• Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα 

• Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

• Ό,τι αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ. 
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BRITISH AIRWAYS   

HOLIDAY INN   
REGENTS PARK 4* 

AMBA  
MARBLE ARCH 4* 

ΑΠΟΚΡΙΕΣ 25η  ΜΑΡΤΙΟΥ   ΑΠΟΚΡΙΕΣ και 25η ΜΑΡΤΙΟΥ 

Τιμή κατ΄ άτομο 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 4 μέρες 5 μέρες 

Δίκλινο 425 485 445 515 525 595 

3ο άτομο έως 12 ετών        295 345 315 375 395 435 

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών 
σε family room 

------ ------ ------ ------ 445 485 

Μονόκλινο 575 685 595 715 765 925 

 
 

 
 
 


