
                                 

 
‘Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις κουραστεί από την ζωή’ είχε πει ο Samuel Johnson.  
Taξιδέψτε  στο κοσµοπολίτικο Λονδίνο, µε πτήσεις της British Αirways 

 
ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΙ –TIME Σ  ΚΑΤ ΄ ΑΤΟΜΟ 

 
 

 

 
Προορισµός 

 
Hµ 

 
Αναχωρήσεις  

 
Ξενοδοχείο 

 
2κλ/νο 

 
1κλ/ν 

 
Παιδί 

0-11 ετ. 

      4 ή 5 ηµέρες  
        ΛΟΝ∆ΙΝΟ    
Οικονοµικό πρόγραµµα   

Αεροπορικό εισιτήριο 
Αθήνα-Λονδίνο-Αθήνα 

          Ξενοδοχεία 4*  
          αγγλικό  πρωινό  
 
    Προαιρετική  υπηρεσία:    

µεταφορά από/πρός 
αεροδρόµιο-ξενοδοχείο 

στο Λονδίνο  
 55 € το άτοµο   

 

 
 
 

4ηµ 
 

Ιούλιος 
            19, 23, 25/07  

Αύγουστος 
16/08 

Σεπτέµβριος 
10/09 

Millenium &  Copthorne  at Chelsea 
4*   

€ 468   698 €338 

Hotel Thistle Εuston  4*  
     ή παρόµοιο     

€498  
 

€ 780 
 

€ 338 
 

        Hotel Thistle Marble Arch 4* 
   ή παρόµοιο      

 
€ 598 

 
€ 950 

 
€ 398 

 
 

5ηµ 
 
 
 

Ιούλιος 
05,09,12,16,18/07 

23,26,30/07 
Αύγουστος 

02, 05, 09,14,16,19/08 
24,25,28/08 
Σεπτέµβριος 

05,07,12,17/09 

 
Millenium & Copthorne  at Chelsea 

4* 

 
€  558 

 
€ 798 

 
€ 368 

Hotel Thistle Εuston  4*      ή 
παρόµοιο      

 
€ 598  

 
€ 920 

 
€ 368 

 
Hotel Thistle Marble Arch 4* 

   ή παρόµοιο     

 
€688  

 
€1150 

 
€428  

       4 ή 5 ηµέρες  
ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΓΟΥΙΝΖΟΡ 

Αεροπορικό εισιτήριο 
Μεταφορές από/ προς   

αεροδρόµιο/ξενοδοχείο του 
Λονδίνου 

Ξενοδοχείο 4* µε αγγλικό 
πρωινό 

Πανοραµική ξενάγηση πόλης&  
επίσκεψη στο Βρετανικό 

Μουσείο 
Εκδροµή στο γραφικό χωριό 

του  Γουίνζορ 
(προαιρετική επίσκεψη στο 

Κάστρο) 

 

 
 

 
4ηµ 

 
 

                Ιούλιος 
            19, 23, 25/07  

Αύγουστος 
16/08 

Σεπτέµβριος 
10/09                

 Millenium & Copthorne  at Chelsea 
                         4* 

 € 568  € 830    € 398  

Hotel Thistle Εuston  4*  
     ή παρόµοιο     

€ 598  
 

€ 850  
 

€ 398  
 

 
Hotel Thistle Marble Arch  4* 

ή  παρόµοιο     
 

 
€ 698 

 
€1040 

 
€ 468 

 
 
 
 

5ηµ 
 
 
 

               Ιούλιος 
05,09,12,16,18/07 

23,26,30/07 
Αύγουστος 

02, 05, 09,14,16,19/08 
24,25,28/08 
Σεπτέµβριος 

05,07,12,17/09 

Millenium &  Copthorne  at Chelsea 
                         4* 

€ 638 € 900 €428  

Hotel Thistle Εuston  4*  
     ή παρόµοιο     

€ 678  € 998 €428  

 
Hotel Thistle Marble Arch  4* 

ή  παρόµοιο     
 

 
€788 

 
€1260 

 
€ 498 

5 ηµέρες   
ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΛΙΑ   

Λονδίνο (3) – Βρετανικό 
Μουσείο - Στράτφορντ (1) 

Μπαθ - Στόουνχετζ - Οξφόρδη  
προαιρετική εκδροµή στο 

Κάστρο & Χωριό του Γουίνζορ 
 

 
 
5ηµ 

 

            
                Ιούλιος 

05,12,18/07 
26/07 

Αύγουστος 
02, 05, 09,14,16/08 

24/08 
 

 
 

Hotel Thistle Εuston  4*  
     ή παρόµοιο    στο Λονδινο  

και    
4* στο Στράτφορντ    

 
 

€ 798  

 
 
€1080 

 
 

€ 538  

∆εν περιλαµβάνονται:  
Φόροι αεροδροµίων :  € 140,  είσοδοι σε µουσεία, κάστρα και συναφείς χώρους, αχθοφορικά, φιλοδωρήµατα, προσωπικά έξοδα, 
προαιρετικές εκδηλώσεις και ότι άλλο δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα.  
Σηµείωσεις:  1) Οι παιδικές τιµές αναφέρονται σε παιδιά κάτω  των 12 ετών, που µοιράζονται το δωµάτιο µαζί µε 2 ενήλικες, σε         
                          έξτρα κρεββάτι.    

 2)Οι  αναχωρήσεις : 16,23/07  έχουν διαφορά  αεροπορικού ναύλου.επιπλέον  +€ 50 των πιο πάνω  
     τιµών   και   στις  19,25,28/08  + € 60   

                              
    



 
 
 
 

 
 

 

ΙΟΥΛΙΟΣ    
5Days 05-09/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 09-13/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 12-16/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 16-20/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days   18- 22/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 23-27/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
4Days 25-28/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 26-30/07/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 30/07-03/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21400-02.30  
ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  
5Days 02-06/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 05-09/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
4Days 08-13/08/13 ATH-LON  BA 639 13.40-15.35  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 09-13/08/13 ΒΑ 631  / ΒΑ 632 08.15/ 12.10  
5Days 14-18/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 16-20/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
4DAYS  16-19/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.00-02.30  
5Days 19-23/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 24-28/08/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 25-29/08/13 ATH-LON  BA 639 13.40-15.35  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 28/08 -01/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 
5Days 05-09/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
4Days 10-13/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 07-11/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.00-02.30  
5Days 12-16/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
5Days 17-21/09/13 ATH-LON  BA 631 08.15-10.10  
  LON-ATH  BA 634 21.40-02.30  
 
 

 

 

 

 

 

 

Οι Πτήσεις  µας µε την BRITISH AIRWAYS  (Ηeathrow Terminal 5)                 
                                            ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2013   



 

Η  Μεγάλη  Βρεττανία  είναι  ένα  τεράστιο  µείγµα  διαφορετικών  φυλών  και  πολιτισµών. Μία χώρα  που έχει  
συγκεντρώσει  έθιµα, παραδόσεις  και πολιτισµό από όλο τον κόσµο και τα έχει  υιοθετήσει  δηµιουργώντας  έτσι  την 

ατµόσφαιρα  που σας  καλούµε  να  επισκεφθείτε. 
 

Είναι  ένα   τεράστιο  µείγµα  διαφορετικών  φυλών  και πολιτισµών  και  το  Λονδίνο  είναι  το µαγικό του  συστατικό:  µια µεγάλη  
µητρόπολη, κοσµοπολίτικη  εξ  ορισµού. 

 
Κάποτε  το αρχαίο κέντρο  της  πρώην  Αυτοκρατορίας   και  ύστερα  της Κοινοπολιτείας. 

Σήµερα  αποτελεί  πόλο  έλξης  για  επισκέπτες  από  όλο τον  κόσµο  που  βρίσκουν  στο Λονδίνο  λίγο απ΄ όλα. Το Λονδίνο αφοµοιώνει, 
φιλτράρει και προσθέτει σε όλα τα πράγµατα την τυπική βρεττανική  γεύση  που θα την συναντήσετε  παντού ! 

Στα εστιατόρια-από τα εξωτικά µέχρι τα συνηθισµένα Ιταλικά, στα  θέατρα στις εκθέσεις, στα µουσεία και στην  καθηµερινή  ζωή των 
κατοίκων του, που  κατάγονται  απ’ όλον τον  κόσµο. Το West end του Λονδίνου σφύζει από ζωή µέρα-νύχτα, µέσα  σε ένα πανηγύρι  

διασκέδασης  και εµπειριών. Παρακολουθείστε  κάποιο  από τα  φαντασµαγορικά  σόου  η απολαύστε  το πρόγραµµα  ενός  από  τα πολλά  
γνωστά καµπαρέ. 

 
Ανακαλύψτε  τα συναρπαστικά  θεάµατα στο Piccadilly  Circus , τους θησαυρούς του Πύργου , το  Βρετανικό Μουσείο και το Μουσείο 

Victoria  and  Albert. 
Eπισκεφθείτε τις µοναδικές µπουτίκ του Chelsea και του Knightsbridge  καθώς  και το  Harrods το  πιο  γνωστό κατάστηµα  του  κόσµου. 

Αν  πάλι  θέλετε  µπορείτε  να βρείτε  την ησυχία  και την ηρεµία  στο κέντρο  της  πόλης  και στις  γύρω περιοχές. Χαλαρώστε και 
απολαύστε την γαλήνη ενός όµορφου  πάρκου  η  κάνετε  βαρκάδα  στον ποταµό Τάµεση. 

 

ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ : 
1) Το  παραπάνω πρόγραµµα  είναι  ενδεικτικό.  Η σειρά των εκδροµών και των ξεναγήσεων αλλάζει, ανάλογα µε την ηµεροµηνία άφιξης, 
αλλά και λόγω των εορταστικών αργιών.        
2) Η παιδική τιµή αναφέρεται σε παιδιά κάτω των 12 ετών, που µοιράζονται το δωµάτιο µαζί µε 2  ενήλικες. 
3) Το τρίτο κρεβάτι στα τρίκλινα δωµάτια είναι πρόσθετο στον χώρο του δίκλινου δωµατίου συνήθως  και  δίδεται για να τακτοποιούνται τα 
παιδιά, οπότε η άνεση του δωµατίου δεν είναι ανάλογη του δίκλινου. 
4)  Για το ταξίδι σας απαιτείται διαβατήριο εν ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου µε λατινικά στοιχεία (έκδοσης 2007 και µετά) σε ισχύ. 
5) Οι κοστολογήσεις έγιναν την  22/05/13 µε βάση τους ισχύοντες αεροπορικούς ναύλους οικονοµικής  θέσης, τους φόρους αεροδροµίων 
και τη συναλλαγµατική ισοτιµία Ευρώ και Αγγλικής Λίρας. Συνεπώς κάθε αλλαγή στους πιο πάνω παράγοντες κόστους µέχρι την 
πραγµατοποίηση του ταξιδιού θα επιφέρει ανάλογη διαφοροποίηση στα έξοδα συµµετοχής. 
6) Στις πιο πάνω τιµές έχουν υπολογιστεί αεροπορικά εισιτήρια ειδικών οικονοµικών ναύλων που  δεν δίνουν τη δυνατότητα αλλαγής 
ηµεροµηνίας επιστροφής και ενδιαµέσων σταθµών. 
7) Τα δωµάτια στα ξενοδοχεία παραλαµβάνονται γενικά µετά τις 15.30  (σε περιόδους αιχµής και αργότερα) και παραδίδονται πριν τις 11.00 
– 12.00, την ηµέρα της αναχώρησης. 
8) Όλα τα ξενοδοχεία ζητούν µε την άφιξή σας, κάποιο ποσό εγγύηση για την  χρήση του  τηλεφώνου, βίντεο κλπ. από το δωµάτιο σας 
(περίπου 40-50 αγγλικές λίρες). Μπορείτε να χρησιµοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. 

9) Για την πραγµατοποίηση των εκδροµών απαιτείται η συµµετοχή τουλάχιστον 15
．．

 ατόµων. 
10) Η συµµετοχή σε οποιοδήποτε από τα αναφερόµενα ταξίδια, σηµαίνει αυτόµατη και ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων που 
προαναφέρθηκαν και εκείνων που αναφέρονται στην εξοφλητική απόδειξη πώλησης, µε βάση το τελικό ενηµερωτικό πρόγραµµα της 
εκδροµής σας. 
11)  Φροντίστε  έγκαιρα  για την προµήθεια  συναλλάγµατος σε αγγλικές λίρες.  
12)  Σηµειώστε ότι θα χρειαστείτε adaptor - οι πρίζες  είναι τριπολικές στην Αγγλία - για την φόρτιση των ηλεκτρονικών και  ηλεκτρικών σας 
συσκευών.   
13) Οι φόροι και οι επίναυλοι καυσίµων µπορεί να αλλάξουν από τις αεροπορικές εταιρίες ή τις αρχές των αεροδροµίων, ανά πάσα στιγµή 
και είναι υποχρεωτικά καταβαλλόµενοι από τους ταξιδιώτες. 
14)  Απαραίτητο διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα µε λατινικά στοιχεία  
15) Η σειρά των εκδροµών και των ξεναγήσεων αλλάζει, ανάλογα µε την ηµεροµηνία της αναχώρησης, τη διάρκεια του ταξιδιού, τις αργίες 
και τις ώρες πτήσεων  
16) To 4ήµερο πρόγραµµα έχει µία λιγότερη ελεύθερη ηµέρα   

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



              
 

                                                                 ΓΕΝΙΚΟ   ΕΝ∆ΕΙΚΤΙΚΟ   ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ   
1. ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση για το Λονδίνο. Μια µητρόπολη γεµάτη ζωή που αλλάζει  και διαφοροποιείται συνεχώς, συνδυάζοντας το  παρελθόν 
µε το παρόν. ‘Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις κουραστεί από την ζωή’ είχε πει ο Samuel Johnson. Στην γνωριµία  µας µε το Λονδίνο θα ξεκινήσουµε 
από το φηµισµένο Κensington, το Knightsbridge, θα απολαύσουµε τα στολισµένα  µε το θέµα της νέας ταινίας του Walt Disney, Harrods, και περνώντας από 
το παλάτι Buckingham, το Αβαείο του Ουέστµινστερ και την πλατεία των κοινοβουλίων, θα απολαύσουµε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της 
Βρετανίας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, µε το υψηλότερο κατασκεύασµα της Ευρώπης,  το Shard of 
Glass, θα µαγνητίσουν τα βλέµµατα µας. Για τη συνέχεια, µια ακόµη πλευρά του µεσαιωνικού αλλά και του βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφηµος Πύργος του 
Λονδίνου και η γέφυρες Tower Bridge και London Bridge θα αποτελέσουν τον επόµενο σταθµό µας. Θα κλείσουµε την πρώτη µας γνωριµία µε την 
πρωτεύουσα της Βρετανίας µε την επίσκεψη των µαρµάρων του Παρθενώνα στο Βρετανικό µουσείο, την περίφηµη συλλογή αρχαιοτήτων από όλο τον 
κόσµο. Στη συνέχεια µεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Το βράδυ πιείτε µια µπίρα σε µια παµπ ή ένα κοκτέιλ στο µπαρ Met των διασηµοτήτων και στο µπαρ του 
πύργου Oxo µε την υπέροχη θέα. Χορέψτε σε ένα κλαµπ, όπως το Ministry of Sound ή χαλαρώστε ακούγοντας ζωντανή τζαζ στο Ronnie Scott’s.  
2. ΛΟΝ∆ΙΝΟ- ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ  ΟΛΟΗΜΕΡΗ  ΕΚ∆ΡΟΜΗ  ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡ∆Η ΚΑΙ ΤΟ  ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ )   
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Ακολουθήστε µας στην προαιρετική ολοήµερη εκδροµή µας: πρώτος µας σταθµός η Οξφόρδη, πασίγνωστη 
πανεπιστηµιούπολη, θεµέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Στη συνέχεια, το Στράτφορντ, πανέµορφο και γραφικό, κτισµένο στις όχθες του Avon, την πόλη 
που γεννήθηκε και δηµιούργησε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα µικρά στενά σοκάκια, µε τα χαρακτηριστικά σπίτια ή µια βαρκάδα 
στον ποταµό Έιβον. Μπορούµε να δούµε επίσης το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Είσοδοι στα µουσεία και στα αξιοθέατα δεν 
περιλαµβάνονται, η πληρωµή γίνεται επιτόπου. Χρόνος  ελεύθερος  για αγορές. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο Λονδίνο. Tο βράδυ βρεθείτε στο West End 
και απολαύστε κάποιο από τα καταπληκτικά µιούζικαλ. Θα σας προτείναµε µερικές από τις κλασσικές αλλά και κάποιες από τις πιο καινούριες παραστάσεις, τα 
Ηοt Spots του West End: Θα ξεκινήσουµε από το Φάντασµα της Όπερας του Αndrew Lloyd Webber, που φέτος κλείνει 26 χρόνια συνεχών παραστάσεων, 
αλλά δεν θα λέγαµε όχι και στον γεννηµένο χορευτή, Billy Elliot στο θέατρο Victoria Palace. Βέβαια τα νέα MUST του Λονδρέζικου West End είναι το Τοp Hat 
που κάνει την εµφάνισή του στο Aldwych, 77 χρόνια µετά την πρώτη του παρουσία από τον Fred Astaire στο Hollywood, όπως και το περίφηµο Chariots of 
Fire, µεγάλο hit για τους Ολυµπιακούς µε την µουσική του δικού µας VANGELIS Παπαθανασίου. Για τους λάτρεις του µιούζικαλ , σας περιµένει στο Prince 
Edward, ο Φρανκυ Βαλι και τα αδέρφια του για να σας τραγουδήσουν την ιστορία των Four Seasons, στο περίφηµο µιούζικαλ Jersey Boys. Tιµές: από 30-85 
αγγλικές λίρες. 
3. ΛΟΝ∆ΙΝΟ ( ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ & ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ ΚΑΙ ΠΤΗΣΗ ΜΕ ΤΕΛΕΦΕΡΙΚ ΠΑΝΩ  ΑΠΟ ΤΟ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΑ∆ΙΟ 
ΤΟΥ ΛΟΝ∆ΙΝΟΥ  ) .Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Σήµερα µπορείτε να  µας  ακολουθήσετε  προαιρετικά  µε αγορά του εισιτηρίου από τους συνεργάτες 
µας  για την Κρουαζιέρα στον Τάµεση. Το εισιτήριό σας έχει ισχύ για όλη την ηµέρα και µπορείτε να συνδυάσετε την κρουαζιέρα µε επίσκεψη σε πολλά 
αξιοθέατα και µουσεία του Λονδίνου, καθώς το πλοιάριο σταµατά σε κεντρικά σηµεία της πόλης. Η κρουαζιέρα κατά µήκος του Τάµεση, θα σας προσφέρει 
φαντασµαγορικές όψεις του Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και µέχρι το 
Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς, µπορείτε να δείτε το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της βρετανικής ναυτιλίας και είναι το 
µεγαλύτερο στον κόσµο. Ψηλά στο Βασιλικό πάρκο, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Μεγαλοπρεπή κτίρια, αγορές που σφύζουν από ζωή και µια 
χαρακτηριστική ναυτική ατµόσφαιρα - όλα µαζί το κάνουν ένα ωραίο µέρος που αξίζει µια επίσκεψη. Toπικά µπορείτε να κλείσετε την ξενάγηση στο 
Γκρήνουιτς & πτήση µε το τελεφερίκ της Emirates Airlines :  Η αεροπορική εταιρία Emirates, χορηγεί στο Λονδίνο το τελεφερίκ της Emirates Αirlines. 
Γιατί να µην κάνουµε µια πτήση πάνω από τον ποταµό, θαυµάζοντας τα φράγµατα του Τάµεση και το Ολυµπιακό στάδιο του Λονδίνου όπου έγιναν οι 
Ολυµπιακοί αγώνες 2012. Μια υπεροχή απογείωση πάνω από τον Τάµεση, µια φαντασµαγορική άποψη των ουρανοξυστών της πόλης, του Ολυµπιακού 
σταδίου και του πύργου του Anish Kapoor. Για την επιστροφή σας, έχουµε κάτι ακόµη, τον ελαφρύ σιδηρόδροµο DLR, µε τον οποίο θα διασχίσουµε τους 
ουρανοξύστες του Canary Wharf και περνώντας τα Docklands θα καταλήξουµε στο κέντρο της πόλης. Για το βράδυ σας προτείνουµε ένα νυχτερινό 
προαιρετικό γύρο και να καταλήξετε στη Γέφυρα του Λονδίνου και να πιείτε το ποτό σας, δίπλα στη φωταγωγηµένη γέφυρα. 
4. ΛΟΝ∆ΙΝΟ -ΕΛΕΥΘΕΡΗ  ΗΜΕΡΑ  ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΓΟΡΕΣ ΣΑΣ &(  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΒΡΑ∆ΥΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ) 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο και ηµέρα ελεύθερη. Το πρόβληµα δεν είναι τί να κάνετε, αλλά τί να προκάνετε! Ίσως δεν υπάρχει άλλη πόλη µε τόσα πολλά και 
ειδικά µουσεία, µε τόσες σηµαντικές πινακοθήκες. Για όσους έχουν το 4νθήµερο πρόγραµµα µεταφορά στο αεροδρόµιο και πτήση για την Αθήνα 
Για αγορές, το Λονδίνο έχει τα περισσότερα καταστήµατα διεθνών σχεδιαστών από το Παρίσι. Από τη Marble Arch στα δυτικά, µέχρι τη High Holborn στα 
ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται επί 2,5 χλµ., σχηµατίζοντας έναν από τους πιο πολύβουους εµπορικούς δρόµους του Λονδίνου. Η γέφυρα Millennium 
Bridge διασχίζει τον Τάµεση από το ναό του Αγίου Παύλου ως την πινακοθήκη Tate Modern, που περιλαµβάνει έργα του Τζάκσον Πόλοκ, του Άντι Γουόρχολ 
και άλλων. Θα θαυµάσετε έργα από Ρενουάρ µέχρι Ραφαήλ στην Εθνική Πινακοθήκη, τραπέζια του Isamu Noguchi και καπέλα του Philip Treacy στο Μουσείο 
Ντιζάιν. Υπάρχουν περίπου 300 εκθεσιακοί χώροι και µουσεία, σε πολλά από τα οποία η είσοδος είναι ελεύθερη. Επίσης όπερα, µπαλέτο, κλασική µουσική και 
θέατρο παγκοσµίου φήµης. Για το βράδυ στο Λονδίνο, τα νυχτερινά κέντρα προσφέρουν κάθε είδους µουσική. Προαιρετικά, µπορείτε να µας 
ακολουθήσετε στον βραδυνό γύρο της πόλης :  Η Winter Wonderland του Hyde Park,  το Chelsea µε την περίφηµη Kings Road, οι φωτισµένες γέφυρες 
 του Τάµεση, θα αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουµε από την γέφυρα του Waterloo, όπου κάποιος µπορεί να θαυµάσει το Λονδίνο από 
ψηλά, θα µεταφερθούµε στο Μανχάταν του Λονδίνου, το περίφηµο σύµπλεγµα ουρανοξυστών του Canary Wharf, όπου θα απολαύσουµε πάνω σε ένα 
τεχνητό νησί τα ψηλότερα κτίρια της πόλης. Στην επιστροφή µας περιµένει το περίφηµο Σοχο, και το Coventry Garden.. 
5. ΛΟΝ∆ΙΝΟ  - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΓΟΥΙΝΖΟΡ - ΑΘΗΝΑ  
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο  σας, ετοιµάστε τις αποσκευές σας  και  ακολουθείστε µας  στην επίσκεψη µας  λίγο έξω από το Λονδίνο, στο Γουίνζορ για να 
γνωρίσουµε τη µόνιµη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής οικογένειας. Κτισµένο το πανέµορφο χωριό στις όχθες του Τάµεση, διατηρεί 
αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Στην επίσκεψη  µας  στο Κάστρο  του Γουίνζορ  δεν 
περιλαµβάνεται  η είσοδος  σε αυτό  πληρώνεται  επί τόπου. Αν την ηµέρα πραγµατοποίηση της εκδροµής, είναι  κλειστό λόγω του δικαιώµατος της 
χρησιµοποίησης των διαµερισµάτων από την Βασιλική οικογένεια, δεν θα πραγµατοποιηθεί η επίσκεψη του. Ο Πύργος χρησιµοποιείται από την βασιλική 
οικογένεια και πολλές φορές κλείνει µε την απρόοπτη επίσκεψη της βασιλικής  οικογένειας. Στη συνέχεια, µεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της 
επιστροφής µας στην Αθήνα.      

ΣΤΙΣ  ΤΙΜΕΣ   ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ  : 
� Αεροπορικά εισιτήρια ειδικού οµαδικού ναύλου Αθήνα, AΘΗΝΑ-ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ 

� 3ή 4  διαν/σεις  στο Λονδίνο σε  ξενοδοχείο ( 4* ) µε  λουτρό/ντους, τηλεόραση, τηλέφωνο 
� Πρόγευµα  καθηµερινά (αγγλικό –µπουφές ) 

� Μεταφορές από/προς το αεροδρόµιο του Λονδίνου (Χήθροου). 
� Πανοραµική  Ελληνική ξενάγηση πόλης µε επίσκεψη στο Βρετανικό µουσείο (Ελληνικά εκθέµατα ) άµεσα µε την άφιξη σας 

� Eισιτήριο για κρουαζιέρα στον Τάµεση-Γκρηνουιτς, χωρίς  µεταφορά στην προβλήτα του πλοίου 
� Μισής ηµέρα εκδροµή στο Γουίνζορ –(προαιρετική επίσκεψη στο Κάστρο). 

� Tαξιδιωτικά έντυπα & Χάρτης Λονδίνου 
� Οµαδική ταξιδιωτική ασφάλιση για αστική ευθύνη, καλής εκτέλεσης  και επαναπατρισµού 

� Υπηρεσίες Έλληνα τοπικού  αντιπρόσωπου+ ΦΠΑ 



 
ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ   ΕΚ∆ΡΟΜΕΣ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 

 

1. Ολοήµερη Εκδροµή στην Οξφόρδη &  Στράτφορντ         
                                                                   ∆ΩΡΟ  !       

                                           Μεσηµεριανό ελαφρύ γεύµα ( χωρίς τα ποτά ) 
Η µαγεία της Αγγλικής φύσης σε συνδυασµό µε την παράδοση της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης. Γνωρίστε την πανεπιστηµιούπολη της 
Οξφόρδης , ένα από τα σηµαντικότερα πανεπιστηµιακά κέντρα στον κόσµο σήµερα, ζώντας την µαγεία της µεσαιωνικής και βικτωριανής 
εποχής όπως ακριβώς αυτές ξεπηδούν µέσα από τις ταινίες του Harry Potter και της Αλίκης στη χώρα των θαυµάτων. Άλλωστε και τα δυο 
είναι γυρισµένα στο Κολλέγιο Christchurch. Περιδιαβείτε τα πανεπιστήµια και τα γεωργιανά σοκάκια της πόλης και αφήστε µας να σας 
µυήσουµε στα µυστικά της ζωής στην αγγλική επαρχία. Για την συνέχεια, µια αξέχαστη διαδροµή µέσα από τα γραφικά χωριά των 
Κότσγουολντς  θα µας οδηγήσει στην πόλη του Ουίλιαµ  Σαίξπηρ, το Στράτφορντ Απόν Έηβον, όπου θα δούµε την κατοικία και τον τάφο 
του, θα περιδιαβούµε τα στολισµένα σοκάκια της πόλης και θα απολαύσουµε το γεύµα σε µια από τις παµπ της πόλης. Αργά  το απόγευµα  
επιστροφή  στο Λονδίνο.  

Tιµή  κατ’ άτοµο :  £ 75 ,  £   50 παιδική τιµή    
Περιλαµβάνεται η µεταφορά, µεσηµεριανό ελαφρύ γεύµα ( χωρίς τα ποτά ) και η ξενάγηση από Ελληνόφωνο 
ξεναγό 
 
2. Βραδυνός Πανοραµικός - Γύρος του Λονδίνου  (τακτικές  αναχωρήσεις)  
Το Λονδίνο δεν ζει µόνον το πρωί. Ζει κυρίως το βράδυ. Για αυτό λοιπόν ετοιµάσαµε για εσάς µια διαφορετική περιήγηση από ότι 
 Έχετε δει µέχρι τώρα. Ξεκινάµε; Το περίφηµο Mayfair, το Chelsea µε την περίφηµη  Kings  Road, ο δρόµος που σύµφωνα µε την Αγκάθα 
Κρίστι, µένει ο Ηρακλής  Πουαρώ ,οι φωτισµένες γέφυρες του Τάµεση,θα αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού περάσουµε από την 
γέφυρα του Waterloo, όπου κάποιος µπορεί να θαυµάσει το Λονδίνο από ψηλά, θα χαθούµε στα σοκάκια των  Docκlands  εξερευνώντας τις 
διαδροµές που σύχναζε ο Τζάκ ο Αντεροβγαλτης. Οµως δεν θα µείνουµε εκεί, θα µεταφερθούµε στο Μανχάταν του Λονδίνου, το περίφηµο 
σύµπλεγµα ουρανοξυστών του Canary wharf, όπου θα απολαύσουµε πάνω σε ένα τεχνητό νησί τα ψηλότερα κτίρια της πόλης. Στην 
επιστροφή µας περιµένει το περίφηµο Σοχο, και το Covent  Garden  που σε µια από τις πολλές παµπ ή στα εστιατόρια του θα 
ολοκληρώσουµε την βραδιά µας. 

 Τιµή £ 35,00 ενήλικες £20,00 ανήλικοι 
Προσφορά µια µπύρα London Pride, σε µια Βικτωριανή pub του 19ου αιώνα 
 

2. Κρουαζιέρα στον Τάµεση & πτήση µε το τελεφερίκ της Εmirates (τακτικές αναχωρήσεις)  
                                                                ∆ΩΡΟ  !   
          Εισιτήριο του τελεφερίκ της Emirates Airlines, συνοδεία µε ξενάγηση 

Tiµή  κατ  άτοµο :      £ 35 ενήλικας,  £ 25 παιδί 
Στις τιµές περιλαµβάνονται το εισιτήριο για την κρουαζιέρα και το ηµερήσιο εισιτήριο µέσων σταθερής τροχιάς, 
µετρό DLR, εισιτήριο του τελεφερίκ της Emirates Airlines, συνοδεία µε ξενάγηση. 
Με το πλοιάριο του Τάµεση θα ανακαλύψουµε την κεντρική και ανατολική πλευρά της πόλης, κατευθυνόµενοι προς το Γκρήνουιτς. Μια από 
τις υψηλότερες παλίρροιες της Ευρώπης θα µας χαρίσει µια υπεροχή άποψη της πόλης και του ποταµού. Στο Γκρήνουιτς θα δούµε την 
Ναυτική σχολή, τον πρόσφατα ανακατασκευασµένο  δρόµωνα του Cutty Sark, το πασίγνωστο αστεροσκοπείο, κά. Γιατί λοιπόν να µην πάµε 
ανατολικότερα, κάνοντας µια πτήση πάνω από τον ποταµό, θαυµάζοντας τα φράγµατα του Τάµεση  και το Ολυµπιακό στάδιο του Λονδίνου 
, όπου έγιναν οι Ολυµπιακοί αγώνες 2012. Η αεροπορική εταιρία Emirates που χορηγεί το τελεφερίκ, θα µας χαρίσει µια υπεροχή απογείωση 
πάνω από τον Τάµεση, µια φαντασµαγορική άποψη των ουρανοξυστών της πόλης, του Ολυµπιακού σταδίου και του πύργου του Anish 
Kapoor. Για την επιστροφή σας έχουµε κάτι ακόµη, τον ελαφρύ σιδηρόδροµο DLR, µε τον οποίο θα διασχίσουµε τους ουρανοξύστες του 
Canary Wharf και περνώντας τα Docklands θα καταλήξουµε στο κέντρο της πόλης. Για τη συνέχεια χαρείτε την πόλη και χρησιµοποιείτε τα 
µέσα µεταφοράς, µε το ολοήµερο εισιτήριο που θα σας παρέχουµε για την εκδροµή µε το τελεφερίκ. 
 

4.Θέατρα και παραστάσεις 
Θα σας προτείναµε µερικές από τις κλασσικές αλλά και κάποιες από τις πιο καινούριες παραστάσεις , τα Ηοτ Spots του West End. 
Θα ξεκινήσουµε από το Φάντασµα της Οπερας του Αndrew Lloyd Webber, που φέτος κλείνει 26 χρόνια συνεχών παραστάσεων, αλλά δε θα 
λέγαµε όχι και στον γεννηµένο χορευτή, Billy Elliot στο θέατρο Victoria Palace. 
Βέβαια τα νέα MUST του Λονδρέζικου West End είναι το Τοp Hat που κάνει την εµφάνιση του στο Aldwych, 77 χρόνια µετά την πρώτη του 
παρουσία από τον Fred Astaire στο Hollywood, όπως και το περίφηµο Chariots of Fire, µεγάλο hit για τους Ολυµπιακούς µε την µουσική του 
δικού µας VANGELIS Παπαθανασιου.Για τους λάτρεις του µιούζικαλ , σας περιµένει στο Prince Edward, ο Φρανκυ Βαλι και τα αδέρφια του 
για να σας τραγουδήσουν την ιστορία των Four Seasons, στο περίφηµο µιούζικαλ Jersey Boys. 
 

Tιµές: από  £ 30,00 έως   £ 84,00 
 

 
Κρατήσεις στον τοπικό µας πράκτορα. 

 
 
 



 
 
 
 
 

 Thistle Marble Arch 4****    www.thistle.com/hotels/marble-arch/  

 

                 

          

 
 
 
 
 

 

Thistle Euston 4****  http://www.thistle.com/en/hotels/united_kingdom/london/thistle_euston/index.html 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

Millennium & Copthorne Hotels At Chelsea  

Stamford Bridge - Fulham Road  -London, SW6 1HS- United Kingdom T. +44 (0) 203 479 3565 F. +44 (0) 20 7565 1450 

∆ίπλα στο Chelsea Football Club, το Millennium & Copthorne Hotels at Chelsea Football Club βρίσκεται σε απόσταση 5 λεπτών µε τα πόδια από 
το σταθµό Fulham Broadway του υπόγειου σιδηρόδροµου. Το ξενοδοχείο 4 αστέρων διαθέτει 2 εστιατόρια, αθλητικό µπαρ και club lounge.Τα 
µοντέρνα δωµάτια έχουν πολυτελή επίπλωση και µεγάλο µαρµάρινο µπάνιο. Kαθένα είναι εξοπλισµένο µε τηλεόραση επίπεδης οθόνης, ταινίες 
κατά παραγγελία και Wi-Fi.Το µπαρ και εστιατόριο 55 σερβίρει σύγχρονη διεθνή κουζίνα και ποικιλία από µπίρες. Το κοµψό εστιατόριο Marco και 
το πιο απλό Frankie's Sports Bar and Grill βρίσκονται και τα δύο µέσα στο συγκρότηµα του ποδοσφαιρικού οµίλου.Το Blues Sports Bar, παλαιότερα 
γνωστό ως The Shed, προβάλλει όλους τους αγώνες εντός και εκτός έδρας της ποδοσφαιρικής οµάδας Chelsea, του Παγκοσµίου Κυπέλλου 
Ράγκµπι, καθώς και άλλα αθλητικά γεγονότα.Το µετρό και τα λεωφορεία παρέχουν εύκολη πρόσβαση στο κεντρικό Λονδίνο. Η περιοχή South 
Kensington µε τα µαγαζιά, το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας και το Μουσείο Victoria and Albert απέχουν σχεδόν 25 λεπτά µε τα πόδια 

http://www.millenniumhotels.co.uk/millenniumcopthornechelseafc/gallery/# 

 
 
 
 
 
 
 
 

Το ξενοδοχείο THISTLE MARBLE ARCH είναι ένα 4* κεντρικό ξενοδοχείο στην καρδιά του Λονδίνου πάνω στην Oxford Street και τη Mrble 
Arch.  Το ξενοδοχείο έχει 692 δωµάτια τα οποία διαθέτουν κλιµατισµό, µπάνιο, στεγνωτήρα µαλλιών, χρηµατοκιβώτιο , τηλέφωνο, mini 

bar, δορυφορική τηλεόραση και room service. Εκτός των άλλων εξασφαλίζει στους πελάτες του άνετη και ευχάριστη διαµονή. Το 
προσωπικό είναι στη διάθεσή τους και πρόθυµο να τους εξυπηρετήσει σε ότι χρειαστούν. Οι πελάτες µπορούν να απολαύσουν το 

γεύµα τους στο εστιατόριο ‘Carvery’ και το ποτό τους στο µπαρ ‘Glenn Miller’ .. 

Το ξενοδοχείο THISTLE EUSTON είναι 4* ξενοδοχείο κοντά στο σταθµό Euston, εύκολα προσβάσιµο µέσω του µετρό και του 
σιδηρόδροµου προς οποιοδήποτε µέρος του Λονδίνου. Το  Μουσείο της Madame Tussaud, το Βρετανικό Μουσείο και τα 

καταστήµατα της Oxford Street βρίσκονται λιγότερο από ένα µίλι µακριά. Το ξενοδοχείο έχει 362 µοντέρνα δωµάτια  τα οποία 
διαθέτουν κλιµατισµό, µπάνιο, στεγνωτήρα µαλλιών, χρηµατοκιβώτιο, τηλέφωνο, mini bar, δορυφορική τηλεόραση και room-service 



 
 
 

 

ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ 
Τα καταστήµατα στη Βρετανία είναι κατά κανόνα ανοικτά από Δευτέρα έως Σάββατο από τις 9 π.µ. έως τις 5.30 µ.µ.  

Πολλά πολυκαταστήµατα είναι ανοικτά έως τις 6 µ.µ. και µένουν ανοικτά ως αργά την Τετάρτη ή την Πέµπτη, έως τις 7 ή τις 8 µ.µ.  

Τα µεγαλύτερα καταστήµατα σε µεγάλες πόλεις ανοίγουν για έξι ώρες την Κυριακή από τις 10 π.µ. έως τις 6 µ.µ., αλλά οι ώρες λειτουργίας 

ποικίλλουν. Τα Harrods όπως και όλα τα καταστήµατα του Λονδίνου παραµένουν ανοικτά καθηµερινά έως τις 20.00 και τις Κυριακές έως 

τις 18.00.  

 

Φιλοδωρήµατα:  

Εστιατόρια: Στο λογαριασµό ορισµένων εστιατορίων περιλαµβάνεται χρέωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες. Σε περίπτωση που δεν 

περιλαµβάνεται χρέωση για τις παρεχόµενες υπηρεσίες, συνηθίζεται να αφήνουµε φιλοδώρηµα 10-15% επί του συνόλου του λογαριασµού. 

Αχθοφόροι: 50-75 πένες ανά αποσκευή. 

Ταξί: 10-15% επί του συνολικού κοµίστρου. 

Τοπική ώρα: Το Λονδίνο είναι δυο ώρες πίσω από την Ελλάδα. Όταν π.χ. στην Ελλάδα η ώρα είναι 12:00 στο Λονδίνο είναι 10:00. 

Τοπικό νόµισµα: Το νόµισµα της Μεγάλης Βρετανίας είναι η Στερλίνα (Αγγλική λίρα ΟΒΡ). Ισοτιµία 1 ΟΒΡ είναι περίπου 1,30 Ευρώ. Κυκλοφορεί σε 

χαρτονοµίσµατα των 50, 20, 10 και 5 ΟΒΡ. Η πλέον ενδεδειγµένη λύση είναι η ανταλλαγή Ευρώ και βέβαια συµφέρει να προµηθευτείτε το 

συνάλλαγµα από την Ελλάδα. 

Τηλέφωνα: Για να καλέσετε από την Ελλάδα στην Αγγλία: 0044-207  

                    Για να καλέσετε από την Αγγλία στην Ελλάδα: 0030-210 Αθήνα   

ΜΕΤΡΟ-ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ  Το γνωρίζατε ότι το µετρό του Λονδίνου παραλειτούργησε στις 10 Ιανουαρίου 1863- Κάθε ηµέρα το χρησιµοποιούν 3,6 

εκατοµµύρια άνθρωποι εισιτήριο του µετρό κοστίζει £ 4,30 ανά διαδροµή , ενώ το λεωφορείο £2,30 ανά διαδροµή. Θα σας συµβουλεύαµε µε να 

προµηθευτείτε την ολοήµερη κάρτα Day Travel card, µε ηµερήσιο κόστος £ 8,40 και να µετακινηθείτε ελεύθερα µε οποίο µέσο θέλετε , µετρό και 

λεωφορεία χωρίς επιπλέον χρεώσεις.Τα λεωφορεία του Λονδίνου λειτουργούν έως τις 4 00 πµ, ενώ το µετρό εώς τις 00 30. 

Βρετανία: Είσοδος σε Μουσεία – Θεάµατα – Κάστρα  

ΜΟΥΣΕΙΑ – ΚΑΣΤΡΑ – ΜΝΗΜΕΙΑ Ενήλικες 16-60 ΕΤΩΝ  Ενήλικες 61+ ΕΤΩΝ  Παιδιά 5-15 ΕΤΩΝ 

MADAME TUSSAUD’S EXPERIENCE  £ 30  £ 30  £ 25,80  

LONDON EYE  £ 19,50 £ 16 £ 12,50 

TOWER OF LONDON £ 21 £ 18 £ 10,50 

SHAKESPEARE’S BIRTHPLACE £ 14 £ 13  £ 10  

WARWICK CASTLE  £ 26 £ 22 £ 20 

WESTMINSTER - GREENWICH CRUISE BOAT  £ 16 £ 11 £ 8 

WINDSOR CASTLE £ 18 £ 17 £ 11 

Ενδεικτικά σας αναφέρουµε πως τα µουσεία «Φυσικής Ιστορίας», «Βρετανικό Μουσείο», «Εθνική Πινακοθήκη» και 
πολλά άλλα έχουν δωρεάν είσοδο. 

Ψυχαγωγία και ελεύθερος χρόνος  

Στη Δυτική Άκρη του Λονδίνου, γύρω από την πλατεία Λέστερ γίνονται οι παγκόσµιες κινηµατογραφικές πρεµιέρες. Επίσης, εκεί βρίσκεται 

και η (κυκλική) πλατεία Πικαντίλι (Picadilly Circus), µε γιγάντιες ηλεκτρονικές ανακοινώσεις. Στην περιοχή βρίσκονται και πολλοί 

κινηµατογράφοι, µπαρ, κλαµπ, εστιατόρια και η Τσάινα Τάουν, ενώ στα ανατολικά είναι το Κόβεντ Γκάρντεν. Η µεγαλύτερη σε κίνηση 

εµπορική περιοχή είναι η Όξφορντ Στριτ (Oxford Street). Πρόκειται για εµπορικό δρόµο µήκους 2 χιλιοµέτρων και τη µεγαλύτερη σε 

µήκος εµπορική οδό διεθνώς. Εκεί κοντά βρίσκεται και η οδός Μποντ (Bond Street), ενώ στα νοτιοδυτικά βρίσκεται to Νάιτσµπριτζ, όπου 

στεγάζονται τα πολυκαταστήµατα Χάροντς (Harrods). Στη βρετανική πρωτεύουσα µπορεί κανείς να βρει εστιατόρια µε ποικιλία 

εδεσµάτων, δεδοµένης της πολυπολιτισµικότητας της πόλης. Έτσι, στην Τσάινα Τάουν λειτουργούν πολλά κινέζικα εστιατόρια, ενώ στο 

Σόχο υπάρχουν ελληνικά και ιταλικά.Οι Λονδρέζοι δεν ασχολούνται απλά µε τη µουσική. Τη λατρεύουν! Και αυτή η αγάπη και ο 

ενθουσιασµός για τη µουσική έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της µουσικής σκηνής των κλαµπ του Λονδίνου που είναι 

αναµφίβολα µια από ζωντανές του κόσµου. Εδώ θα βρείτε από το σούπερ  κλαµπ, µέχρι το µικρό µπαράκι που και πάλι θα έχει τον DJ του. 

Σε κάθε γωνιά του Λονδίνου υπάρχει ένα µπαρ για trendy ή κλασικά γούστα. Αλλά για µια καλή  επιλογή είναι το Soho και το 

Hoxton/Shoreditch 

 

 



ΜΠΑΡ & ΝΥΧΤΕΡΙΝΗ ΖΩΗ Οι Λονδρέζοι δεν ασχολούνται απλά µε τη µουσική. Τη λατρεύουν! Και αυτή η αγάπη και ο ενθουσιασµός για 

τη µουσική έχει παίξει σηµαντικό ρόλο στη δηµιουργία της µουσικής σκηνής των κλαµπ του Λονδίνου που είναι αναµφίβολα µια από 

ζωντανές του κόσµου. Εδώ θα βρείτε από το σούπερ  κλαµπ, µέχρι το µικρό µπαράκι που και πάλι θα έχει τον DJ του. Σε κάθε γωνιά του 

Λονδίνου υπάρχει ένα µπαρ για trendy ή κλασικά γούστα. Αλλά για µια καλή  επιλογή είναι το Soho και το Hoxton/Shoreditch 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ & ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ Λίγες είναι οι πόλεις που έχουν τόσα αξιοθέατα, όσα το Λονδίνο. Big Ben, Tower Bridge, 

Hyde Park, Καθεδρικός του Αγ. Παύλου…   Ας δούµε µερικά από τα πιο γνωστά και δηµοφιλή τουριστικά αξιοθέατα του Λονδίνου. 

Ανάκτορο Του Μπάκινγχαµ Το Ανάκτορο του Μπάκινγχαµ είναι η κατοικία της βασιλικής οικογένειας στο Λονδίνο από το 1837, αλλά για 

πρώτη φορά άνοιξε τις πύλες του στο κοινό το 1993. Τα State Rooms περιλαµβάνουν µερικούς από τους πιο αξιόλογους θησαυρούς της 

Βασιλικής Συλλογής - πίνακες, γλυπτά και µερικά από τα πιο εκλεπτυσµένα δείγµατα της αγγλικής και γαλλικής τέχνης κατασκευής 

επίπλου. Χαρείτε έναν περίπατο στον κήπο των 150 στρεµµάτων του Ανακτόρου µε την καταπληκτική θέα στο Garden, µπροστά από το 

Ανάκτορο καθώς και στη λίµνη του 19ου αιώνα. 

Διεύθυνση : The Official Residences of The Queen, SW1- Μετρό: Victoria, Green Park and Hyde Park Corner 

Πύργος Του Λονδίνου Η κατασκευή του άρχισε το 1078 από τον Γουλιέλµο τον Κατακτητή. Σήµερα ο Πύργος του Λονδίνου είναι ένα από 

τα πιο γνωστά φρούρια του κόσµου. Εδώ θα δείτε τα ανεκτίµητα κοσµήµατα του Στέµµατος, το Μεσαιωνικό Ανάκτορο και τον διαβόητο 

Πύργο του Αίµατος.  Διεύθυνση : Tower of London, EC3 

Βρετανικό Μουσείο Το Βρετανικό Μουσείο θεωρείται ένα από τα µεγαλύτερα και καλύτερα µουσεία στον κόσµο. Δέχεται 6 εκατοµµύρια 

επισκέπτες το χρόνο. Δείτε  την Ελληνική  πτέρυγα  µε  τα  εκθέµατα   της   Διεύθυνση : Great Russell Street, WC1 

Κοινοβούλιο  Η νεογοτθική λαµπρότητα του Κοινοβουλίου είναι εντυπωσιακή. Χτίστηκε το 1840 από τους Charles Barry και Augustus 

Pugin. Σήµερα, µε τον πύργο του ρολογιού, τον πύργο του Saint Stephen, καθώς και το ίδιο το ρολόι, το Big Ben, είναι το πιο γνωστό από 

τα σύµβολα του Λονδίνου, που δεν είναι και λίγα. 

Διεύθυνση : Parliament Square, SW1 

London Eye   Με ύψος 137 µέτρων, και τις 32 καµπίνες του, που η κάθε µία χωράει 25 άτοµα, ο µοντέρνος αυτός µύλος παρατήρησης 

προσφέρει µια φαντασµαγορική θέα του Λονδίνου. Μια περιστροφή ή "πτήση", όπως τη λένε, διαρκεί 30 λεπτά.  Διεύθυνση : Riverside 

Building, next to County Hall, Westminster Bridge Road. SW1 

Victoria & Albert Museum Το V & A, όπως είναι ευρύτερα γνωστό, φιλοξενεί εκπληκτικές συλλογές από σχεδόν όλα τα είδη του κόσµου: 

από ισλαµική τέχνη, έως εµβληµατικά ρούχα της Vivienne Westwood. Αυτό όµως που πραγµατικά κάνει το V & A να ξεχωρίζει είναι οι 

φανταστικά στηµένες εκθέσεις του. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 



 
ΜΙΚΡΗ ΑΓΓΛΙΑ 

5 µέρες 
 

Λονδίνο (3) – Βρετανικό Μουσείο - Στράτφορντ (1) – Μπαθ – Στόουνχετζ – Οξφόρδη –  
προαιρετική εκδροµή στο Κάστρο & Χωριό του Γουίνζορ 

 
 

1. ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ (ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ) 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόµιο της Αθήνας και πτήση για την πόλη µε τη ‘διαχρονική γοητεία’ το Λονδίνο. Άφιξη, µεταφορά στην 
πόλη και ξενάγηση στην Βρετανική πρωτεύουσα. Η ‘Μαρµπλ Αρτς’, η ξακουστή Μαρµάρινη Αψίδα µας καλωσορίζει και περνώντας από το 
φηµισµένο Χάϋντ Παρκ, θα συνεχίσουµε προς τον Τάµεση µε τις χαρακτηριστικές του γέφυρες, θα δούµε το Κοινοβούλιο µε το Μπιγκ 
Μπεν, το έµβληµα της πόλης και κατόπιν µε τον Πύργο του Λονδίνου που φιλοξενεί τους θησαυρούς του στέµµατος. Σειρά έχει ο 
µεγαλόπρεπος Καθεδρικός Ναός του Αγίου Παύλου και τη Τράπεζα της Αγγλίας, στο ‘Σίτυ’, την οικονοµική καρδιά της πόλης. Στη συνέχεια 
θα επισκεφτούµε το Βρετανικό µουσείο. Μεταφορά στο ξενοδοχείο σας. Υπόλοιπη µέρα ελεύθερη. Το βράδυ περιπλανηθείτε ‘αλά Αγγλικά’ 
στις φηµισµένες ‘pubs’ της πόλης, για να απολαύσετε βαρελίσια µπύρα και να ζήσετε την ξεχωριστή τους ατµόσφαιρα. 
 
2. ΛΟΝ∆ΙΝΟ-ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ    
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Ελεύθερη µέρα και το πρόβληµα στο Λονδίνο δεν είναι τί να κάνετε, αλλά τί να πρωτοκάνετε! Ίσως δεν υπάρχει 
άλλη πόλη µε τόσα πολλά και ειδικά µουσεία και σηµαντικές πινακοθήκες. Φυσικά όµως µέσα στα ενδιαφέροντα ενός ταξιδιού είναι και οι 
αγορές. Το Λονδίνο έχει περισσότερα καταστήµατα διεθνών σχεδιαστών από το Παρίσι. Η Οxford Street  εκτείνεται επί 2,5 χλµ., 
σχηµατίζοντας έναν από τους πιο πολύβουους εµπορικούς δρόµους του Λονδίνου. Μια από τις πιο γνωστές αλυσίδες είναι το Marks & 
Spencer, ενώ ένας άλλος µαγνήτης είναι το Selfridges που ανταγωνίζεται το Ηarrods. Κατάλληλα µέρη για σπάνια είδη τέχνης είναι το  
‘Sothebys’ και το  Portοbello. Για το βράδυ σας, προαιρετικός νυχτερινός γύρος  όπου θα έχετε την ευκαιρία να δείτε µια εντελώς 
διαφορετική όψη της πόλης. Θα περπατήσετε στο Κόβεντ Γκάρντενς και στην Λέστερ Σκουέαρ, στην καρδιά της βραδινής ζωής και θα 
καταλήξετε στην  Γέφυρα του Λονδίνου για να πιείτε το ποτό σας αν θέλετε, δίπλα στη φωταγωγηµένη γέφυρα.   
 
3. ΛΟΝ∆ΙΝΟ –ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΓΟΥΙΝΖΟΡ   
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Άλλη µια ελεύθερη µέρα στο Λονδίνο, για αγορές ή για κάποια επίσκεψη. Το πασίγνωστο µουσείο κέρινων 
οµοιωµάτων της Μαντάµ Τυσό σας περιµένει. Ακολουθείστε µας το σηµερινό πρωινό, στην  µισής ηµέρας  προαιρετική εκδροµή µας, για να 
βρεθούµε λίγο έξω από το Λονδίνο, στο  Γουίνζορ  για να γνωρίσουµε τη µόνιµη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της Βασιλικής 
οικογένειας. Κτισµένο το πανέµορφο χωριό στις όχθες του Τάµεση, διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ το 
επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Το απόγευµα ελεύθερο στο Λονδίνο. Το βράδυ στο Λονδίνο, τα νυχτερινά κέντρα προσφέρουν 
µουσική και διασκέδαση για όλα τα γούστα.  
 
4. ΛΟΝ∆ΙΝΟ -  ΟΞΦΟΡ∆Η - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση από το Λονδίνο για το Στράτφορντ όπου θα διανυκτερεύσουµε, πρώτος µας σταθµός η Οξφόρδη, 
πασίγνωστη πανεπιστηµιούπολη, θεµέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Στη συνέχεια θα καταλήξουµε στο Στράτφορντ. Πανέµορφο και 
γραφικό, κτισµένο στις όχθες του Αίηβον, θα σας γνωρίσει το µαγευτικό περιβάλλον της πόλης που γεννήθηκε και δηµιούργησε ο µεγάλος 
θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας περίπατος στα µικρά στενά σοκάκια, µε τα χαρακτηριστικά σπίτια ή µια βαρκάδα στον ποταµό Ειβον. 
Μπορούµε  να δούµε επίσης  το γενέθλιο σπίτι του Σαιξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Είσοδοι στα µουσεία και στα αξιοθέατα δεν 
περιλαµβάνονται, η πληρωµή γίνεται επιτόπου. Χρόνος  ελεύθερος  για αγορές. Τακτοποίηση στο ξενοδοχείο σας. Το βράδυ σας  ελεύθερο 
για  να  απολαύσετε  το γραφικό Στράτφορντ.      
 
5. ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ - ΜΠΑΘ - ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ - ΑΘΗΝΑ 
Πρόγευµα στο ξενοδοχείο. Αναχώρηση το πρωί για το Μπαθ, φηµισµένη παλιά ρωµαϊκή λουτρόπολη. Εδώ θα περιπλανηθείτε στη γραφική 
πόλη που διατηρεί αναλλοίωτο το γεωργιανό ρυθµό του 18ου αιώνα. Χρόνος για προαιρετικό φαγητό και αναχώρηση κατόπιν για την 
περιοχή Στόουνχεντζ, µε τους γνωστούς µεγάλιθους, τους γιγάντιους βράχους, που διάφοροι µύθοι και ιστορίες κυκλοφορούν σχετικά µε τη 
δηµιουργία τους. Το απόγευµα αναχώρηση για το αεροδρόµιο του Λονδίνου για την πτήση µας για την Αθήνα.  
 
 
Σηµειώσεις: 1) Το παραπάνω πρόγραµµα είναι ενδεικτικό, η σειρά των υπηρεσιών µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη διεξαγωγή του 
προγράµµατος,   2) Απαραίτητα διαβατήρια νέου τύπου σε ισχύ ή ταυτότητες µε λατινικά στοιχεία. 
  
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 



 




