
ΛΟΝΔΙΝΟ 4&5 ΗΜΕΡΕΣ

Οξφόρδη

Πύργος Ουϊνσδορ

Λονδίνο

Ημ. Αναχ. Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο

Τιμή 
παιδιού έως  

12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

4
14/2 

& 6,12 /3

HOLIDAY INN LONDON  
KENSINGTON HIGH ST. 4*

Kεντρικό

390 245 579 EASY JET
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.45 - 16.15

 
RYANAIR

ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.30 - 21.40

1 προσωπικό αντικείμενο ανά άτομο 
διαστάσεων (40 Χ 20 Χ 25cm) &

1 αποσκευή 15κ / 2άτομα

4 28/2 465 325 679

5
14/2 

& 5,11 /3
445 275 695

 
Σε όλα τα ξενοδοχεία περιλαμβάνεται πρωινό καθημερινά. Σύνολο φόρων +165 ευρώ 

Χωρίς πρόγραμμα ξεναγήσεων  -90 ευρώ ανά άτομο

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μ. 
Βρετανίας. Μετά την παραλαβή των αποσκευών, θα γνωρίσετε τον Σάκη τον 
τοπικό μας φίλο και επίσημο ξεναγό στο Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε αμέσως 
με το λεωφορείο περιήγηση στην πόλη. Θα ξεκινήσουμε τη βόλτα μας από 
το Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το πανέμορφο Hyde Park με τα 
ανάκτορα του Κένσινγκτον. Έπειτα θα δούμε την περίφημη «Μαρμάρινη Αψίδα» 
(Μarble Arch) που αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την 
πλατεία Τραφάλγκαρ από την οποία διακρίνεται το ανάκτορο του Μπάκιγχαμ, 
τόπος διαμονής της Βασίλισσας Ελισάβετ. Συνεχίζουμε περνώντας από το 
Κοινοβούλιο που στεγάζει την Βουλή των Κοινοτήτων και την Βουλή των Λόρδων 
και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο Μπίγκ 
Μπέν. Στάση για λίγο στον πύργο του Λονδίνου και στη συνέχεια επίσκεψη 
στην οικονομική καρδιά της πόλης, το Σίτυ με το Χρηματιστήριο, την τράπεζα 
της Αγγλίας και τον αριστουργηματικό καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου. 
Στην συνέχεια θα καταλήξουμε στο ξενοδοχείο μας το Holiday Inn Kensigton. 
Θα προσπαθήσουμε αυτή γνωριμία να είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το 
υπόλοιπο της παραμονης σας στην πρωτεύουσα της γηραιάς Αλβιωνας.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ - COVENT GAR-
DEN. 
Θα πάρουμε ένα καλό πρωινό στο ξενοδοχείο και θα επισκεφτούμε το 
περίφημο Βρετανικό μουσείο. Είναι το διασημότερο αξιοθέατο της μεγάλης 
Βρετανίας με 6.04 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο και το αρχαιότερο εθνικό 
μουσείο. Βέβαια είναι διάσημο και γιατί έχει πολλές αντιπαραθέσεις λόγω 
της άρνησης να επιστρέψει εκθέματα στις χώρες προέλευσής τους. Φυσικά 
θα επισκεφθούμε την ελληνική πτέρυγα που φιλοξενούνται τα γλυπτά του 
Παρθενώνα αλλά και την αιγυπτιακή πτέρυγα με τις γνωστές μούμιες,τον 
πάπυρο 10808 και άλλα ιστορικά εκθέματα. Στην συνέχεια θα εξερευνήσουμε 
μια απο τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, το 
Covent Garden. Πλανόδιοι μουσικοί, καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανες αγορές, 
υπέροχα μικρά μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια και διάσημα θέατρα συνθέτουν 
το ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψη μας θα ολοκληρωθεί 
νωρίς το μεσημέρι, όμως εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και να 
εξερευνήσετε την αγορά του Covent Garden, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι.

3η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΜΑΝΤΑΜ ΤΥΣΣΩ - ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ - ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ 
(προαιρετικά) 
Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. 
Μην διστάσετε να πάρετε πληροφορίες από τον τοπικό σας φίλο! Είναι τόσα 
τα αξιοθέατα που πρέπει να επιλέξετε..μουσείο Φυσικής ιστορίας, Εθνική 
πινακοθήκη, London Eye κα. Μπορείτε επίσης να μας ακολουθήσετε σε μια 
επίσκεψη στο πασίγνωστο μουσείο κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσώ, 
το καλύτερο στο είδος του. Γνωρίστε και φωτογραφηθείτε με τις διασημότερες 
φιγούρες του Hollywood αληθινές ή φανταστικές και με κάθε είδους 
παγκόσμιους celebrities! Το μεσημέρι ετοιμάσαμε για εσάς μια προαιρετική 
κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό την πόλη του Γκρίνουιτς όπου 
μπορείτε να επισκεφτείτε και το περίφημο αστεροσκοπείο. Το απόγευμα 
επιστροφή δια μέσου των καναλιών του Κάναρι Γουάρφ, στο Λονδίνο, με τον 
μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην εκδρομή περιλαμβάνεται και 
ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο.

4η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΟΞΦΟΡΔΗ - 
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ 
Σήμερα ακολουθήστε μας στην ολοήμερη εκδρομή, σε 
μια γνωριμία με τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Aφού 
διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρωτος μας 
σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, 
θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής εκπαίδευσης και σκέψης. Θα 
επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol (www.balliol.ox.ac.uk), 
που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, 
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch 
College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, 
το χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην 
περιοχή των Μidlands, θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό 
Στράτφορντ άπον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη 
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικες οχθες 
του ποταμού, τα βικτωριανα σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια του 16ου 
αιώνα και η εκκλησία της Αγίας Τριάδας όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, 
θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς της επισκεψης μας. Αξίζει 
ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά 
σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ (www.shake-
speare.org.uk) και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε 
να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο η παμπ της γραφικής 
κωμόπολης.

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCH-
ET - ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΠΤΗΣΗ 
ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Η τελευταία μας ημέρα δεν θα μείνει ανεκμετάλλευτη, γιατί ενώ 
οι περισσότερες πτήσεις από Λονδίνο είναι νωρίς το πρωί, εμείς 
επιλέξαμε την απογευματινή. Έχοντας λοιπόν χρόνο, παίρνουμε το 
πρωινό στο ξενοδοχείο και πηγαίνουμε στο Βασιλικό Ουίνδσορ, για 
να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία 860 χρόνια, της 
Βασιλικής οικογένειας (www.royalcollection.org.uk). Σε απόσταση 
μιας ώρας από το Λονδίνο θα σας μεταφέρουμε στην αγαπημένη 
από τις επίσημες βασιλικές κατοικίες, αυτή του κάστρου του Wind-
sor. Αφού πρώτα γνωρίσουμε το μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί 
που στα 1215, υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta, θα χαθουμε 
στους ατελειωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση 
κάστρου παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, 
η αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος 
του Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της 
Βασίλισσας και ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά 
από τα σημεία που θα επισκεφθούμε. Για το τέλος μας περιμένει η 
περίφημη σκεπαστη Βικτωριανή αγορά, μια από τις γραφικότερες 
της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις όχθες του 
Τάμεση, που διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και 
19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Νωρίς 
το απόγευμα μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση επιστροφής.

Στην 4ημερη εκδρομη δεν περιλαμβανεται 
η 4η μερα του προγραμματος
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- Μόνο απευθείας πτήσεις με ιδανικά ωράρια πτήσεων 
- Πλήρες πρόγραμμα ξεναγήσεων 
- Διαμονή στο κεντρικό Holiday Inn London Kensington High St. 4*
- Έλληνας τοπικός ξεναγός μόνιμος κάτοικος Λονδίνου


