
 
 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
4 ΗΜΕΡΕΣ – ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΚΑΘΕ ΔΕΥΤΕΡΑ, ΤΕΤΑΡΤΗ & ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  

 
1η μέρα, Αθήνα – Λονδίνο (ξενάγηση πόλης): Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και αναχώρηση για  το ανεξάντλητο 
Λονδίνο, όπου αποτελεί προορισμό που ανανεώνει το ταξιδιωτικό ενδιαφέρον, χάρη στην μοναδική ατμόσφαιρα, τα πρωτοποριακά 
μουσεία, την έντονη νυχτερινή ζωή, τα πάρκα & το πολυποίκιλο γαστρονομικό επίπεδο. Άφιξη στη μητρόπολη των τάσεων, 
συνάντηση με το ξεναγό & γνωριμία με τη Βρετανική πρωτεύουσα, ξεκινώντας από την εντυπωσιακή Μαρμάρινη Αψίδα (Marble 
Arch), που κατασκευάστηκε το 1828 με στόχο να αποτελεί την είσοδο που οδηγεί στο παλάτι του Buckingham. Μπορεί να μην έχετε 
τη δυνατότητα να μπείτε στη Βασιλική κατοικία της χώρας, ωστόσο το θέαµα µε την αλλαγή της φρουράς έξω από αυτή είναι άκρως 
εντυπωσιακό, πριν  διασχίσουμε το πιο πολυσύχναστο και ίσως το ωραιότερο πάρκο της Ευρώπης, το Hyde Park & το Μουσείο 
Φυσικής ιστορίας με τη φημισμένη συλλογή δεινοσαύρων. Κατευθυνόμαστε δυτικά προς το Knightsbridge με τα μυθικά πλέον 
πολυκαταστήματα Harrods και Harvey Nichols & συνεχίζοντας θα δούμε το Αββαείο του Westminster, μία όμορφη γοτθική εκκλησία 
που συγκαταλέγεται στα μνημεία Παγκόσμιας Πολιτιστικής Κληρονομιάς της UNESCO, το εντυπωσιακό ρολόι Big Ben  το πιο διάσημο 
του κόσμου, το οποίο μετράει τα λεπτά εδώ και 170 χρόνια, με φόντο τα εντυπωσιακά κτίρια του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Πιο 
δίπλα, υπάρχει το London Eye μια τεράστια ρόδα που φτιάχτηκε για να υποδεχτεί το Millennium και τελικά… έμεινε – κι έγινε από το 
landmark της πόλης, ενώ επόμενος σταθμός μας είναι ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και η γέφυρα Tower Bridge. Η ξενάγηση 
στη πόλη ολοκληρώνεται με επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο & στα μάρμαρα του Παρθενώνα, όπου πέραν τούτου οι αιγυπτιακές &  

μεσανατολικές συλλογές είναι εξαιρετικές, ενώ ιδιαίτερα εντυπωσιακός είναι και ο γυάλινος θόλος του αίθριου. Εν συνεχεία 
μεταφορά στο ξενοδοχείο & τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ επισκεφτείτε μια από τις γνωστότερες αγορές της Ευρώπης, το 
Covent Garden για να απολαύσετε η μπύρα σας σε ένα από τα πολυάριθμα καφέ & εστιατόρια της περιοχής.  
 
2η μέρα, Λονδίνο … shopping & nightlife!!: Πρόγευμα και σίγουρα η αγοραστική δύναμη της πόλης δε θα σας αφήσει 
αδιάφορους. Μια βόλτα στο ιστορικό πολυκατάστημα Harrods στο Knightsbridge, αλλά και στο Selfridges στη φημισμένη Oxford str., 
απλώς επιβάλλεται! Οι πολυώροφοι και πλήρως οργανωμένοι καταναλωτικοί «παράδεισοι» θα σας βάλουν σε πειρασμό με τα 
αμέτρητα brands που φιλοξενούνται στα «σπλάχνα» τους. Διεθνούς φήμης οίκοι, εστιατόρια και cafes συμπληρώνουν μια μοναδική 
εμπειρία. Από την άλλη μεριά  κάθε τουρίστας, που σέβεται τον εαυτό του, περνάει μια βόλτα από το Soho. Αυτή η γειτονιά ανάμεσα 
στην Oxford και τη Regent Street, δεν θα σας θυμίσει σε τίποτα το κλασικό Λονδίνο που περιμένετε να αντικρύσετε. Στενά σοκάκια, 
παλιά σπίτια, κινέζικα εστιατόρια και μαγαζιά, pubs και έντονο nightlife που το έχει κάνει παγκοσμίως γνωστό. Ταυτόχρονα φημίζεται 
και για την πολιτιστική δραστηριότητά του, καθώς εδώ θα βρείτε από θέατρα και κινηματογράφους μέχρι γκαλερί και πινακοθήκες.  
 
3η μέρα, Λονδίνο: Ημέρα ελεύθερη στη διάθεση σας. Αν θέλετε να δείτε το Λονδίνο από άλλη οπτική γωνία δεν έχετε παρά να 
απολαύσετε μια κρουαζιέρα στα νερά του Τάμεση (κόστος ατομικό) με τελικό τόπο αποβίβασης το ξακουστό Greenwich. Εκεί θα δείτε 
το ξακουστό Αστεροσκοπείο σημείο αναφοράς της παγκόσμιας ώρας, όπου σήμερα λειτουργεί ως μουσείο. Φωτογραφηθείτε στο 
Μεσημβρινό «0» εκεί όπου η Γη διαιρείται σε δυτικό & ανατολικό ημισφαίριο και απολαύστε τη μοναδική θέα στους ουρανοξύστες 
των Docklands και του Canary Wharf που κυριαρχούν επιβλητικά στον ορίζοντα πριν καταλήξετε στο εντυπωσιακό Ναυτικό Μουσείο 
& πάρετε το δρόμο της επιστροφής με το υπέργειο τρένο DLR που περνάει ανάμεσα από τους ουρανοξύστες σε μια διαδρομή που 
κόβει πραγματικά την ανάσα. Εναλλακτικά, επισκεφθείτε το φημισμένο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Madame Tussads.  
 
4η μέρα, Λονδίνο – Αθήνα: Πρόγευμα και χρόνος για να αποχαιρετήσετε τη πόλη που σίγουρα στο επόμενο ταξίδι σας θα τη βρείτε 
διαφορετική. Πάντα συναρπαστικό το Λονδίνο περιμένει τους επισκέπτες του, που ποτέ δεν θα το βαρεθούν όσες φορές και αν το 
επισκεφθούν! Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου για τη πτήση της επιστροφής σας στην Αθήνα. 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα-Λονδίνο-Αθήνα με Aegean ή British Airlines | 3 διαν/σεις με 
continental πρωινό σε ξενοδοχείο 3* | μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο  
| Ελληνόφωνη  ξενάγηση πόλης | Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 

ΔΕΝ 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων €150 | φιλοδωρήματα, αχθοφορικά | είσοδοι μουσείων / μνημείων | κόστος 
αποσκευής για πτήσεις A3 (€60 το άτομο) & ΒΑ (€50 το άτομο) | Ότι δε αναφέρεται στο 
πρόγραμμα ή είναι προαιρετικό 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές δεν ισχύουν σε περιόδους εκθέσεων, συνεδρίων, εορτών & επίσημων αργιών. 

 

Αναχωρήσεις Ιανουάριος - Μάρτιος 2019, 4 μέρες 

Ξενοδοχεία The Royal National 3* / President Hotel 3* 

Κατ’ άτομο σε δίκλινο 540 € 

Μονόκλινο 700 € 

Παιδικό έως 11 ετών 510 € 

Επιπλέον διαν/ση κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο 70 € 


