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ΛΟΝΓΙΝΟ
4 θαη 5 ΖΜΔΡΔ
Αλαρσξήζεηο: 25/10/2018 & 15,23/11/2018 & 6,14/12/2018
Η

1 ΗΜΔΡΑ: Αθήνα - Λονδίνο - Πανοπαμική Ξενάγηζη Πόληρ & Δπίζκετη ζηο
Βπεηανικό Μοςζείο
πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ην Λνλδίλν. Μηα κεηξόπνιε γεκάηε δσή πνπ
αιιάδεη θαη δηαθνξνπνηείηαη ζπλερώο, ζπλδπάδνληαο ην παξειζόλ κε ην παξόλ. ‘Αλ έρεηο
θνπξαζηεί από ην Λνλδίλν, έρεηο θνπξαζηεί από ηελ δσή’ είρε πεη ν Samuel Johnson. Με ηελ
άθημή ζαο ζα ζαο πεξηκέλεη ν αληηπξόζσπόο καο γηα λα αξρίζνπκε ηε γλσξηκία καο κε ην
εληππσζηαθό Λνλδίλν. Θα μεθηλήζνπκε από ην θεκηζκέλν αξηζηνθξαηηθό Κensington κε ηνπο
νκώλπκνπο θήπνπο, ην Παιάηη (Kensington Gardens & Kensington Palace), ηα εληππσζηαθά
θηίξηα ησλ Μνπζείσλ Φπζηθήο Ηζηνξίαο, Δπηζηεκώλ, Βηθηώξηαο θαη Αιβέξηνπ, ζα πεξάζνπκε
από ην Knightsbridge όπνπ ζα απνιαύζνπκε ηα Harrods κε ηηο εληππσζηαθέο βηηξίλεο ηνπ, ζα
δηαζρίζνπκε ην πην πνιπζύρλαζην πάξθν ηεο Δπξώπεο, ην Hyde Park, ζα δνύκε ηελ
Μαξκάξηλε Αςίδα θαη ην αξηζηνθξαηηθό Mayfair, ζα πεξάζνπκε από ην παιάηη Buckingham,
ην Αββαείν ηνπ Westminster θαη ηελ Πιαηεία ηνπ Κνηλνβνπιίνπ, κε ην έκβιεκα - ξνιόη ην Big
Ben, ζα απνιαύζνπκε ηελ επηβιεηηθή αηκόζθαηξα ηεο Βξεηαληθήο πξσηεύνπζαο. Σν London
Eye, ν κεγαιύηεξνο ηξνρόο ηνπ θόζκνπ, ην City ηνπ Λνλδίλνπ, νη νπξαλνμύζηεο ηεο
αλαηνιηθήο πιεπξάο, κε ην πςειόηεξν θαηαζθεύαζκα ηεο δπηηθήο Δπξώπεο, ην Shard of
Glass, ζα καγλεηίζνπλ ηα βιέκκαηα καο. Γηα ηε ζπλέρεηα, κηα αθόκε πιεπξά ηνπ κεζαησληθνύ
αιιά θαη ηνπ βηθησξηαλνύ Λνλδίλνπ, ν πεξίθεκνο Πύξγνο ηνπ Λνλδίλνπ θαη νη γέθπξεο Tower
Bridge θαη London Bridge ζα απνηειέζνπλ ηνλ επόκελν ζηαζκό καο. Θα θιείζνπκε ηελ
πξώηε καο γλσξηκία κε ηελ εληππσζηαθή πόιε κε ηελ επίζθεςε ησλ καξκάξσλ ηνπ
Παξζελώλα (ειιεληθά εθζέκαηα) ζην Βξεηαληθό κνπζείν, ηελ πεξίθεκε ζπιινγή αξραηνηήησλ,
ζην ηξίην ζεκαληηθόηεξν κνπζείν ζε όιν ηνλ θόζκν. Ζ είζνδνο είλαη δσξεάλ. ηε ζπλέρεηα,
κεηαθνξά ζην μελνδνρείν ζαο θαη ηαθηνπνίεζε. Απόγεπκα θαη βξάδπ ειεύζεξν. Σν βξάδπ
κπνξείηε πξναηξεηηθά λα αθνινπζήζεηε ηνλ βξαδηλό γύξν ηεο πόιεο (έμνδα αηνκηθά). Σν
Λνλδίλν είλαη ίζσο ε κνλαδηθή επξσπατθή κεγαινύπνιε κε ηόζν δηαθνξεηηθέο αξρηηεθηνληθά
ζπλνηθίεο. Σν Mayfair, ην Chelsea κε ηελ πεξίθεκε Kings Road, ην Westminster κε ηηο
γεσξγηαλέο γεηηνληέο ηνπ 18νπ αηώλα, νη θσηηζκέλεο γέθπξεο ηνπ Σάκεζε αιιά θαη άιια
νξόζεκα ηεο πόιεο όπσο ε Μillennium Bridge, The Shard, ε Tower Bridge, ην London Eye,
ην Big Ben, ζα απνηειέζνπλ ην επίθεληξν ηεο πξνζνρήο καο! Δπίζεο ζα απνιαύζνπκε ην
λπρηεξηλό Soho ηεο δηαζθέδαζεο, ην Covent Garden, ηελ Πιαηεία Leicester, θ.α. Αξγά ην
βξάδπ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν καο!
Η

2 ΗΜΔΡΑ: Λονδίνο - Δλεύθεπη μέπα για αγοπέρ, Μοςζεία και πάπκα

Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν ζαο. Hκέξα ειεύζεξε ζηελ εληππσζηαθή πξσηεύνπζα. Σν
πξόβιεκα δελ είλαη ηη λα θάλεηε ζήκεξα, αιιά ηί λα πξσηνθάλεηε! Κάληε έλαλ πεξίπαην γηα

λα ληώζεηε ηελ αίζζεζε ηεο όαζεο ζην θέληξν ηεο πόιεο ζε έλα από ηα πνιιά θαηαπξάζηλα
πάξθα ηνπ Λνλδίλνπ: ζην Hyde Park, ην Kensington Gardens, ζην Regents Park κε ηνλ
Εσνινγηθό Κήπν ή ζην St James Park.. Ίζσο δελ ππάξρεη άιιε πόιε κε ηόζα κνπζεία θαη
ηόζεο ζεκαληηθέο πηλαθνζήθεο. Από ηε λέα Millennium Bridge βξεζείηε ζηελ πηλαθνζήθε Tate
Modern (δσξεάλ είζνδνο), πνπ πεξηιακβάλεη έξγα ηνπ Σδάθζνλ Πόινθ, ηνπ Άληη Γνπόξρνι
θαη άιισλ κνληέξλσλ. Θαπκάζηε έξγα από Ρελνπάξ κέρξη Ραθαήι ζηελ Δζληθή Πηλαθνζήθε,
επηζθεθηείηε ην Μνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο (δσξεάλ είζνδνο), ην Μνπζείν Βηθηώξηαο θαη
Αιβέξηνπ, ην Μνπζείν Κέξηλσλ Οκνησκάησλ Μαληάκ Σπζό, θαη άιια. Δπίζεο όπεξα,
κπαιέην, θιαζηθή κνπζηθή θαη ζέαηξα παγθνζκίνπ θήκεο πνπ απνηεινύλ ζρνιέο
ππνθξηηηθήο. Μπνξείηε επίζεο λα αθηεξώζεηε ηελ εκέξα ζαο ζε αγνξέο! Σν Λνλδίλν έρεη ηα
πεξηζζόηεξα θαηαζηήκαηα δηεζλώλ ζρεδηαζηώλ από ην Παξίζη. Από ηε Marble Arch ζηα
δπηηθά, κέρξη ηε High Holborn ζηα αλαηνιηθά, ε Οxford Street εθηείλεηαη ζε 2,5 ρηιηόκεηξα κε
πάλσ από 300 θαηαζηήκαηα, ζρεκαηίδνληαο ίζσο ηνλ πην πνιπζύρλαζην εκπνξηθό δξόκν
ηνπ θόζκνπ. Σα κεγάια πνιπθαηαζηήκαηα ηνπ Λνλδίλνπ, όπσο ηα Selfridges, Harrods,
Harvey Nichols θαη ην παζίγλσζην Marks & Spencer ζα ζαο πξνζθέξνπλ ηα πάληα ζε
ινγηθέο ηηκέο. ηελ θνκςή Bond Street ηνπ αξρνληηθνύ Mayfair ζα βξείηε θαηαζηήκαηα
γλσζηώλ ζρεδηαζηώλ (Prada, Chanel, Dior, Jimmy Choo), θαζώο θαη γθαιεξί κε έξγα ηέρλεο
(εθεί βξίζθνληαη θαη νη γλσζηνί νίθνη δεκνπξαζηώλ Sotheby’s). ηελ Regent Street ζα βξείηε
ην γλσζηό θαηάζηεκα παηρληδηώλ Hamleys, ηα πνιπθαηαζηήκαηα Liberty, θά. ηελ Jermyn
Street ζα βξείηε αληξηθή έλδπζε. Γηα πην trendy αηκόζθαηξα βξεζείηε ζηελ Carnaby Street, ην
ζηέθη ησλ λέσλ ηαιέλησλ ηεο κόδαο θαη ηνπ design. ην Νotting Hill ζα βξείηε αζπλήζηζηα θαη
vintage ξνύρα, ζπάληεο αληίθεο, ζε κηα πνιππνιηηηζκηθή αηκόζθαηξα. ην Knightsbridge είλαη
ην ζξπιηθό Harrods πνπ είλαη από κόλν ηνπ αμηνζέαην, κπνξεί λα ππνδερηεί 300.000 πειάηεο
ηε κέξα! ην θεληξηθό Λνλδίλν ηα πεξηζζόηεξα καγαδηά αλνίγνπλ ζηηο 10.00 ην πξσί θαη
θιείλνπλ ζηηο 21.00 ηηο θαζεκεξηλέο θαη ιίγν λσξίηεξα ηα άββαηα, ελώ ηηο Κπξηαθέο αλνίγνπλ
αξγόηεξα. Tν βξάδπ βξεζείηε ζην West End θαη απνιαύζηε θάπνην από ηηο δεθάδεο
εληππσζηαθά κηνύδηθαιο! Μελ μερλάηε όηη έλα ηαμίδη ζην Λνλδίλν αμίδεη κόλν θαη κόλν γηα λα
παξαθνινπζήζεηε έλα musical! ‘Billy Elliot’, ‘Wicked’, ‘Jersey Boys’, ηα δηαρξνληθά ‘Phantom
of the Opera’, ‘Lion King’, ‘Les Miserables’, ‘Mamma Mia’, ‘Thriller’, θά.
Η

3 ΗΜΔΡΑ: Λονδίνο - Γώπο η Ολοήμεπη Κποςαζιέπα ζηον Σάμεζη μέσπι ηο Γκπίνοςιηρ
Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν καο. Ζκέξα ζηε δηάζεζή ζαο! Αλ θιείζεηε έγθαηξα ην ηαμίδη ζαο
(κόλν γηα έγθαηξεο εγγξαθέο 30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε) ζαο πξνζθέξνπκε ην εηζηηήξην
κε νινήκεξε ηζρύ (hop on - hop off) γηα ηελ εληππσζηαθή Κξνπαδηέξα ζηνλ Σάκεζε κέρξη ην
Γθξίλνπηηο! Σν εηζηηήξηό ζαο έρεη ηζρύ γηα όιε ηελ εκέξα θαη κπνξείηε λα ζπλδπάζεηε ηελ
θξνπαδηέξα κε επίζθεςε ζε πνιιά αμηνζέαηα θαη κνπζεία ηνπ Λνλδίλνπ, θαζώο ην πινηάξην
ζηακαηά ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο πόιεο. Σα πινηάξηα θεύγνπλ θάζε κηζή ώξα θαζεκεξηλά από
ηέζζεξηο θεληξηθέο απνβάζξεο ηεο πόιεο (Westminster Pier, London Eye Pier, Tower Pier &
Greenwich Pier), κε αγγιόθσλε μελάγεζε θαηά κήθνο ηνπ Σάκεζε, πξνζθέξνληαο
θαληαζκαγνξηθέο εηθόλεο ηνπ Λνλδίλνπ, πεξλώληαο από πνιιά αμηνζέαηα όπσο ην
Westminster, London Eye, Καζεδξηθόο Αγ. Παύινπ, Tate Modern, City, Tower Bridge, Canary
Wharf, βιέπνληαο επίζεο ηε λέα νηθηζηηθή πεξηνρή ησλ Docklands θαη κέρξη θαη ην Greenwich.
Πξνζνρή ζαο παξέρνπκε ην εηζηηήξην ηεο θξνπαδηέξαο, δελ πεξηιακβάλνληαη νη κεηαθνξέο
από θαη πξνο ηηο απνβάζξεο. ην γξαθηθό Γθξίλνπτηο, κπνξείηε λα δείηε ην Δζληθό Ναπηηθό
Μνπζείν πνπ παξνπζηάδεη ηελ ηζηνξία ηεο βξεηαληθήο λαπηηιίαο θαη είλαη ην κεγαιύηεξν ζηνλ
θόζκν. Ψειά ζην Βαζηιηθό πάξθν, θηινμελείηαη ην Βαζηιηθό Αζηεξνζθνπείν όπνπ έρεη νξηζηεί
ε παγθόζκηα ώξα. Μεγαινπξεπή θηίξηα, αγνξέο πνπ ζθύδνπλ από δσή θαη κηα
ραξαθηεξηζηηθή λαπηηθή αηκόζθαηξα. To βξάδπ δεηπλήζηε ζε θάπνην εζηηαηόξην: Ζ αγγιηθή

θνπδίλα δελ θεκίδεηαη γηα ηε λνζηηκηά ηεο, ίζσο γη’ απηό ζην Λνλδίλν ζα βξείηε ρηιηάδεο
ηηαιηθά, γαιιηθά, ηζπαληθά, θηλέδηθα, ηλδηθά θαη βεβαίσο ειιεληθά εζηηαηόξηα.
Η

4 ΗΜΔΡΑ: Λονδίνο - (πποαιπεηική εκδπομή ζηην Οξθόπδη - ηπάηθοπνη - Bicester
Village)
Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν. Αθνινπζήζηε καο ζήκεξα (πξναηξεηηθά, κε επηπιένλ θόζηνο) ζηελ
Ομθόξδε, παζίγλσζηε παλεπηζηεκηνύπνιε, ζεκέιην ηεο Αγγινζαμνληθήο παηδείαο. Θα
επηζθεθηνύκε θνιέγηα όπσο ην Balliol, πνπ από ην 1263 έρεη ηελ θήκε ησλ πην πνιηηηθά
ελεξγώλ θνηηεηώλ, έσο ην παζίγλσζην από ηηο ηαηλίεο ηνπ Harry Potter, Christchurch College.
ηε ζπλέρεηα, δηαζρίδνληαο ηα ρσξηά ησλ Cotswolds, ραξαθηεξηζηηθόηεξν δείγκα ηεο αγγιηθήο
επαξρίαο, ζα θηάζνπκε ζην παλέκνξθν θαη γξαθηθό ηξάηθνξλη, παλέκνξθν θαη γξαθηθό,
θηηζκέλν ζηηο όρζεο ηνπ Avon, ηελ πόιε πνπ γελλήζεθε θαη δεκηνύξγεζε ν ζεαηξνθηιόζνθνο
αίμπεξ. Αμίδεη έλαο πεξίπαηνο ζηα κηθξά ζηελά ζνθάθηα, κε ηα ραξαθηεξηζηηθά ζπίηηα ή κηα
βαξθάδα ζηνλ πνηακό Έηβνλ. Μπνξνύκε λα δνύκε επίζεο ην γελέζιην ζπίηη ηνπ αίμπεξ θαη
ην Βαζηιηθό ζέαηξν. ηε ζπλέρεηα ζα επηζθεθηνύκε ην εθπησηηθό ρσξηό fashion village
Bicester Village, κε ηηο ηδηαίηεξα ρακειέο ηηκέο, γηα όια ηα γνύζηα θαη όια ηα πνξηνθόιηα θαη
ηηο πεξηζζόηεξεο από 120 boutiques πνπ θηινμελεί. Από Alexander McQueen θαη Jimmy
Choo κέρξη Burberry, Marie Chantal, θά, όιεο νη επώλπκεο κάξθεο έρνπλ εδώ ηε δηθή ηνπο
ζηέγε, κε εθπηώζεηο πνπ ‘αγγίδνπλ’ ην 60%! Αξγά ην απόγεπκα επηζηξνθή ζην Λνλδίλν.
Πηείηε κηα κπύξα ζηελ βηθησξηαλή πακπ Audley ζην Mayfair, δεηπλήζηε ζε θάπνην από ηα art
deco κηθξά εζηηαηόξηα ηεο Charlotte Street, ή απνιαύζηε έλα θνθηέηι από ηνλ Chris Galvin
ζηα Windows, ζηνλ 28ν όξνθν ηνπ Hilton Park Lane.
Η

5 ΗΜΔΡΑ: Λονδίνο - Δπίζκετη ζηο Γπαθικό Χυπιό & ηο Κάζηπο ηος Γοςίνζδοπ –
Αθήνα
Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν. Παξάδνζε δσκαηίσλ κέρξη ηηο 12.00 ην κεζεκέξη. ήκεξα ζα
επηζθεθηνύκε ην Γνπίλζδνξ γηα λα γλσξίζνπκε ηε κόληκε θαηνηθία, ηα ηειεπηαία 860 ρξόληα,
ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο. Κηηζκέλν ην παλέκνξθν ρσξηό ζηηο όρζεο ηνπ Σάκεζε, δηαηεξεί
αλαιινίσηε ηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ 18νπ αηώλα, ελώ ην επηβιεηηθό Κάζηξν δεζπόδεη ζην
ρώξν. Πξναηξεηηθή είζνδνο ζην Κάζηξν ηνπ Γνπίλζδνξ. Xξόλνο ειεύζεξνο γηα κηα βόιηα ζηα
γξαθηθά ζνθάθηα ηεο πόιεο. ηε ζπλέρεηα, κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ
Αζήλα. Σέινο ηνπ εληππσζηαθνύ ηαμηδηνύ ζηελ παγθνζκηνύπνιε ηνπ Λνλδίλνπ!
Σο 4ήμεπο ππόγπαμμα έσει μία ελεύθεπη μέπα λιγόηεπη.
Σηκή αλα άηνκν
25/10/2018

Ζκέξεο
4

6/12/2018

15,23/11/2018
14/12/2018
Φόξνη αεξνδξνκίνπ

&

5

Ξελνδνρείν
Ζνliday Inn
Kensington
High Street 4*
Holiday Inn
Bloomsburry
4*
Holiday Inn
Bloomsburry
4*

Γίθιηλν
488€

Μνλόθιηλν
678€

Παηδηθό
450€

448€

630€

260€

498€

710€

280€

175€

ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:











Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Aζήλα - Λνλδίλν - Αζήλα κε ηε Βritish Airways
4 δηαλπθηεξεύζεηο ζην μελνδνρείν Holiday Inn Kensington High Street 4*
Πξόγεπκα αγγιηθό θαζεκεξηλά
Μεηαθνξέο αεξνδξόκην - μελνδνρείν - αεξνδξόκην
Παλνξακηθή Ξελάγεζε πόιεο & Δπίζθεςε ζην Βξεηαληθό Μνπζείν (ζηα
ειιεληθά εθζέκαηα, δσξεάλ είζνδνο)
Δθδξνκή ζην Γνπίλζδνξ
ΓΩΡΟ ε Κξνπαδηέξα ζηνλ Σάκεζε κέρξη θαη ην Γθξήλνπηηο (πεξηιακβάλεηαη
ην εηζηηήξην κε νινήκεξε ηζρύ hop on - hop off) κόλν γηα έγθαηξεο εγγξαθέο
30 κέξεο πξηλ ηελ αλαρώξεζε
Έιιελαο μελαγόο θαη ηνπηθόο αληηπξόζσπνο ηνπ γξαθείνπ
Χάξηεο θαη πνιπζέιηδν πιεξνθνξηαθό θπιιάδην γηα ην Λνλδίλν
Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο θαη ηαμηδησηηθή αζθάιηζε έσο 75εηώλ

ΓΔΝ ΠΔΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΣΑΙ:



Φόξνη αεξνδξνκίσλ θαη επίλαπινο θαπζίκσλ 175€
Οη είζνδνη ζε κνπζεία, αμηνζέαηα, θάζηξα, γεύκαηα, θηινδσξήκαηα,
αρζνθνξηθά, πνηά θαη όηη αλαθέξεηαη σο πξναηξεηηθό ή πξνηεηλόκελν

εκεηώζεηο:
Οη μελαγήζεηο ,εθδξνκέο,πεξηεγήζεηο είλαη ελδεηθηηθέο θαη ππάξρεη πεξίπησζε λα αιιάμεη ε
ζεηξά πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ.
* Σν 4ήκεξν πξόγξακκα έρεη κία ειεύζεξε κέξα ιηγόηεξε.
Πηήζεηο: British airways
ΒΑ631 AΘΖΝΑ - ΛΟΝΓΗΝΟ 08.00 - 10.00
ΒΑ634 ΛΟΝΓΗΝΟ - ΑΘΖΝΑ 19.25 - 01.15

