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5&6 ΗΜΕΡΕΣ

1η ημέρα: ΠΤΗΣΗ - ΛΟΝΔΙΝΟ - LONDON CHRISTMAS MARKETS 
BY NIGHT 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της 
Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και γνωριμία με τον Σάκη τον τοπικό μας 
συνοδό. Ο Σάκης είναι ο “τοπικός φίλος”  που χρειάζεσαι σε κάθε ταξίδι! 
Μένει μόνιμα στο Λονδίνο, είναι επίσημος ξεναγός, θα φροντίσει τις 
λεπτομέρειες του ταξιδιού και θα είναι δίπλα σας για κάθε πληροφορία. 
Στο δρόμο για το ξενοδοχείο θα πραγματοποιήσουμε μια πρώτη 
περιήγηση στις φωταγωγημένες χριστουγεννιατικες αγορες της πολης. 
Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με τόσο 
διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες, οι οποίες είναι φωταγωγημένες 
θεματικά για την περίοδο των Χριστουγέννων. Το Mayfair με τα περίφημα 
ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το 
Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι φωτισμένες 
γέφυρες του Τάμεση, θα αποτελέσουν την απαρχή της βραδιάς. Αφού 
περάσουμε από την γέφυρα του Westminster, με την υπέροχη θέα και 
διασχίσουμε την πλατεία του Κοινοβουλίου, θα μεταφερθούμε στο Soho 
και στις περίφημες Regent και Oxford street, για να απολαύσουμε τους 
θεματικούς στολισμους και τα υπέροχα καταστήματα. Στο Piccadilly και 
στο Soho, θα δούμε τα Spirit of Christmas και Purple train, σε ένα σκηνικό 
βγαλμένo από την Αλίκη στην χώρα των θαυμάτων. Μετα την πρώτη 
γνωριμία με την στολισμένη πόλη και μια κλασική βρετανική βραδιά 
στην καρδιά της αγγλικής πρωτεύουσας μεταφορά στο ξενοδοχείο.

2η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ  
Παίρνουμε το πρωινό στο ξενοδοχείο και την γνωριμία μας με το 
Λονδίνο θα ξεκινήσουμε από το φημισμένο Κensington, το Knights-
bridge και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το 
πολυσύχναστο σταυροδρόμι της Ευρωπης, το Hyde Park Corner και 
περνώντας από το παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ 
και την πλατεία των κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, 
Big Ben, θα απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση 
της Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι 
ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο κατασκεύασμα 
της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν τα βλέμματα 
μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού αλλά και 
βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και οι 
γέφυρες Tower Bridge και London Bridge. Θα κλείσουμε την πρώτη μας 
γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας με επίσκεψη στα γλυπτα 
του Παρθενώνα στο Βρετανικό μουσείο, την περίφημη συλλογή των 
ελληνικών αρχαιοτήτων, στο τρίτο σημαντικότερο μουσείο στον κόσμο. 
Το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Το βράδυ μπορείτε να πιείτε 
μια μπίρα στην βικτωριανή παμπ, Hereford Arms στην Glouchester Road, 
στο ατμοσφαιρικό bistrot restaurant του Αnglesea Arms, ή να πάρετε 
δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του Kens-
ington και του Chelsea οπως το Colbert της Sloane square ή το Harry’s 
bar το καφέ της Dolce Vita απέναντι από τα Harrods. Απολαύσετε ένα 
κοκτέϊλ στο bar Windows, στον 28ο όροφο του Hilton Park Lane, ή ένα 
από τα περίφημα shots του Eclipse, σε έναν από τους πιο βρετανικούς 
δρόμους της πόλης, την Walton street στο Chelsea.

Η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη που σίγουρα θα σας συναρπάσει. Οι ημέρες των 
Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς είναι μαγικές για αυτό προσελκύουν αμέτρητους ταξιδιώτες από κάθε σημείο του πλανήτη. Εμείς έχουμε 
εξασφαλίσει για εσάς αεροπορικές θέσεις σε χαμηλές τιμές μόνο με απευθείας πτήσεις, ξενοδοχείο στο κέντρο με καλή σχέση ποιότητας-
τιμής, επισκέψεις-ξεναγήσεις στα σημαντικότερα αξιοθέατα και έναν ιδανικό “τοπικό φίλο” μόνιμο κάτοικο Λονδίνου. Εσείς απλά χαλαρώστε και 
απολαύστε την μοναδική πρωτεύουσα με τον καλύτερο τρόπο..

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΟΝΔINΟ  
ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε την 
προαιρετικη μας εκδρομή στο ανατολικό Λονδίνο. (£ 40ενηλ./ £30 
ανήλικοι). Θα ταξιδέψουμε κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι 
τις πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και Tower Bridge, πριν 
περάσουμε στα Docklands, για να περπατήσουμε στα βήματα του Jack 
του αντεροβγάλτη. Η ξενάγηση μας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις 
του Λονδίνου, περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας 
επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και του Canary Wharf 
μέχρι το Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της 
βρετανικής ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς 
και το Ναυτικό μουσείο. Μετα την επιστροφή, μπορείτε να διαθέσετε τον 
χρόνο σας στην πόλη και με την καθοδήγηση του τοπικού μας συνοδού 
να επισκεφτείτε τα μέρη που εσείς θέλετε. Η δικη μας πρόταση είναι 
να επισκεφθείτε προαιρετικά το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame 
Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου, ή τον πασίγνωστο τροχό 
της χιλιετηρίδας, το London Eye.
 
4η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ DATCHET  
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - ΒΙΚΤΩΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ
Παίρνουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το 
μαγευτικό χωριό Datchet, εκεί που το 1215, υπογράφτηκε η περίφημη 
Magna Carta. Ακολουθεί η αγαπημένη επίσημη κατοικία της βασιλικής 
οικογένειας, τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο Windsor Castle. Θα 
χαθούμε στους ατελείωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση 
κάστρου-παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η 
αίθουσα των δείπνων του Waterloo, του ιπποτικού τάγματος Order of Gar-
ter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της Βασίλισσας, ο διάδρομος 
του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα δούμε. Για 
το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστή 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 επιστροφή στο Λονδίνο.



Στην 5ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 3η ημέρα του προγράμματος 
Στην αναχώρηση της Πρωτοχρονιάς 30/12 περιλαμβάνεται η εκδρομή στο Greenwich  

και η επίσκεψη στο Windsor γίνεται την τελευταία ημέρα.
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Ημ Αναχ Ξενοδοχείο / Τοποθεσία
Τιμή σε 
δίκλινο, 
τρίκλινο 

Τιμή 
παιδιού 

έως  
12 ετών

Tιμή 
Μονοκλ Αερ. Εταιρία

6 21/12

HOLIDAY INN 
KENSIΝGTON HIGH STREET 4*

Κεντρικό

515 410 765
ΕΑSY JET

ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 17.55 - 19.30

RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 11.45 - 16.55  

 
Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια 

αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

HOLIDAY INN 
BLOOMSBURRY 4* plus

Κεντρικό

545 450 795

5 22/12

HOLIDAY INN 
KENSIΝGTON HIGH STREET 4*

Κεντρικό

465 375 650 RYANAIR
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.20 - 15.45
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.30 - 21.40

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια 
αποσκευή έως 20κ ανά άτομο

HOLIDAY INN 
BLOOMSBURRY 4* plus 

Κεντρικό

495 420 695

5 30/12
HOLIDAY INN 

BLOOMSBURRY 4* plus
Κεντρικό

515 445 730

ΕΑSY JET
ΘΕΣ - ΛΟΝΔΙΝΟ 14.45 - 16.15

RYANAIR
ΛΟΝΔΙΝΟ - ΘΕΣ 16.35 - 21.45

Περιλαμβάνεται 1 χειραποσκευή & μια 
αποσκευή έως 15κ ανά άτομο

 
- Αν επιθυμείτε να μην συμμετέχετε στα προγράμματα εκδρομών – ξεναγήσεων η τιμή μειώνεται κατά 110 ευρώ ανά άτομο.

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

5η ημέρα: ΟΞΦΟΡΔΗ - ΗARRY POTER CHRISTCHURCH COLLEGE - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ 
ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές 
στο Λονδίνο κομητείες. Aφού διασχίσουμε την κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρώτος μας 
σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής 
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που απο το 1263 έχει 
τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Har-
ry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το 
χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, το Enstone, 
το Woodstock με την έδρα του δούκα του Marlborough, το Shipston on Stour θα φτάσουμε 
στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη 
που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικές όχθες της ποταμού τα βικτωριανα 
σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγιας 
Τριαδας, όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφορας της επισκεψης μας. 
Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη 
στο γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να 
γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής κωμόπολης.

6η ημέρα: ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ ΑΕΡΟΔΡΟΜΙΟ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στην πρωτεύουσα 
του Ηνωμένου Βασιλείου. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.

LONDON CHRISTMAS MARKETS - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH 
ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΣΔΟΡ - ΒΙΚΤΟΡΙΑΝΗ ΑΓΟΡΑ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ


