
 

 

 

 

 

ΛΟΝΔΙΝΟ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ 

ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΟΥΙΝΖΟΡ  

01, 08 & 15 Απριλίου & 06, 13, 20 & 27 Μαΐου 2022, 4 μέρες   

1. ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝΔΙΝΟ - ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ - (προαιρετικά 

Νυχτερινός Γύρος πόλης) 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για Λονδίνο. Άφιξη στο Λονδίνο και αμέσως θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγηση της 

πόλης. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το μνημείο 

του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ, από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον , στη συνέχεια από 

την Μαρμπλ Αρτς (μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, 

τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα 

Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη 

Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια 

ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του 

Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το Χρηματιστήριο ,την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, 

αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα με 

τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της επίσκεψης μας. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα 

αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά (έξοδα ατομικά) 

νυκτερινός γύρος της πόλης όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πόλη, τα αξιοθέατα της και τις περίφημες γέφυρες 

του Τάμεση φωταγωγημένα. Με αφετηρία την περίφημη πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα (γιος της Αφροδίτης) στο 

κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης του 

Λονδίνου. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το Σόχο και την κινέζικη συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε την πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με 

τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και τους πλανόδιους μουσικούς και τα διάφορα θεάματα που προσφέρουν οι μίμοι. Εκεί 

μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποιο από τα πολυάριθμα εστιατόρια και παμπ της πλατείας. Αργά το βράδυ επιστροφή στο 

ξενοδοχείο μας! 

2. ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ, ΜΟΥΣΕΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΚΑ   

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο και ημέρα ελεύθερη στην εντυπωσιακή πρωτεύουσα. Το πρόβλημα δεν είναι τι να κάνετε σήμερα, 

αλλά τί να πρωτοκάνετε! Γνωρίστε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με τη λίμνη Σέρπανταιν, τους 

κήπους του Κένσινκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο, το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα 

ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Γκρην Παρκ που πάντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. Μπορείτε πάλι να 

διαθέσετε το χρόνο σας σε επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα 

καλύτερα και φημισμένα του κόσμου και να αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και 

Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μουσείο επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό 

και μεγάλο επισκέπτη και βέβαια το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τυσσό - το καλύτερο στο είδος 

του, «για να γνωρίσετε  από κοντά»  μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του 

αθλητισμού.Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία από τις πολυάριθμες και φαντασμαγορικές 

θεατρικές παραστάσεις - musical στη γνωστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 3.ΛΟΝΔΙΝΟ  -  (προαιρετική εκδρομή στην ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ - BICESTER VILLAGE) 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ακολουθήστε μας σήμερα (προαιρετική εκδρομή, έξοδα ατομικά) στην Οξφόρδη, πασίγνωστη 

πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Θα δούμε κολλέγια όπως το Balliol, που  από το 1263 έχει την 

φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη 

συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, χαρακτηριστικότερο δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε στο 

πανέμορφο και γραφικό 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. Θα δούμε το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Στη συνέχεια θα 

επισκεφτούμε το εκπτωτικό χωριό fashion village Bicester Village, με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές, για όλα τα γούστα και όλα τα 

πορτοφόλια και τις περισσότερες από 120 boutiques που φιλοξενεί.  Από Alexander McQueen και Jimmy Choo μέχρι 

Burberry, Marie Chantal, κά, όλες οι επώνυμες μάρκες έχουν εδώ τη δική τους στέγη, με εκπτώσεις που ‘αγγίζουν’ το 60%! 

Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο.  Πιείτε μια μπύρα στην βικτωριανή παμπ Audley στο Mayfair, δειπνήστε σε 

κάποιο από τα art deco μικρά εστιατόρια της Charlotte Street, ή  απολαύστε ένα κοκτέιλ από τον Chris Galvin στα Windows, 

στον 28ο όροφο του Hilton Park Lane. 

4. ΛΟΝΔΙΝΟ  - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ ΓΟΥΙΝΖΟΡ  - ΑΘΗΝΑ 

Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Παράδοση δωματίων και αναχώρηση για το 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. Προαιρετική είσοδος στο  Κάστρο του 

Γουίνζορ. Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο και 

πτήση για την Αθήνα. Τέλος του εντυπωσιακού ταξιδιού στην παγκοσμιούπολη του Λονδίνου! 

 

 

             

 



 

 

Αναχ. 01, 08 & 15 Απριλίου & 06, 13, 20 & 27 Μαΐου 2022, 4 μέρες  με  SKY EXPRESS 
 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Αεροπορικά εισιτήρια με  απευθείας πτήσεις με Sky Express  

1 προσωπικό αντικείμενο, 1 χειραποσκευή 8 κιλά & αποσκευή 20 κιλά  

3 διαν/σεις σε επιλεγμένο ξενοδοχείο 4*  

Αγγλικό πρόγευμα καθημερινά  

Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο - ξενοδοχείο 

Πανοραμική ξενάγηση πόλης στα κυριότερα αξιοθέατα του Λονδίνου  με επίσημο 

ελληνόφωνο ξεναγό  

Ξενάγηση στο Βρετανικό Μουσείο (στην ελληνική πτέρυγα) με επίσημο 

ελληνόφωνο ξεναγό    

Εκδρομή στο γραφικό χωριό και κάστρο του Γουίνζορ  

Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

ΔΕΝ 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

Φόροι αεροδρομίων και  επίναυλος καυσίμων € 220  Sky express  

Είσοδοι μουσείων, μνημείων, αρχαιολογικών χώρων, κάστρων (η είσοδος στο 

Γουίνζορ πληρώνεται τοπικά εφόσον θελήσετε να μπείτε στο κάστρο)  

Νέος φόρος πόλης (city tax) υποχρεωτικά και πληρωτέα στα ξενοδοχεία του 

Λονδίνου : € 2,90 κατ’ άτομο  τη διανυκτέρευση για 4* ξενοδοχεία. Τα παιδιά κάτω 

των 12 ετών δεν πληρώνουν στην περίπτωση που μένουν με 2 ενήλικα άτομα στο 

ίδιο δωμάτιο. Στην περίπτωση που μία οικογένεια (2 ενηλ + 2 παιδιά) καταλαμβάνει 2 

δίκλινα δωμάτια, θα πληρώσουν και τα 4 άτομα τα city taxes. 

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  και ότι δε αναφέρεται στο πρόγραμμα 

Πτήσεις British airways : 
Αθήνα Λονδίνο GQ 700 11.10 13.05 

Λονδίνο  Αθήνα GQ 701 14.00 19.30 

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: 

Η ροή των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει ανάλογα με τα ωράρια πτήσεων και 

λειτουργίας χώρων και μουσείων. Τελικό ημερήσιο πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 Τα οικογενειακά δωμάτια στο ξενοδοχείο είναι κατόπιν διαθεσιμότητας. 

Οι προαιρετικές εκδρομές πραγματοποιούνται μόνο εφόσον υπάρχει επιτόπου επαρκής 

συμμετοχή. 

Διαβατήριο απαραίτητο σε ισχύ 

Φροντίστε  έγκαιρα  για την προμήθεια  συναλλάγματος σε αγγλικές λίρες από την 

τράπεζα πριν φύγετε. Θα χρειαστείτε adaptor - οι πρίζες  είναι τριπολικές στην Αγγλία - 

για την φόρτιση των ηλεκτρονικών και  ηλεκτρικών σας συσκευών, κινητών. Τα 

ξενοδοχεία ζητούν με την άφιξή σας, κάποιο ποσό εγγύηση για την  χρήση του  

τηλεφώνου, βίντεο, μίνι-μπαρ, κλπ. από το δωμάτιο σας (περίπου 50-100 ευρώ). 

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε την πιστωτική σας κάρτα. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 
 

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙO 
Τιμή κατ’ άτομο σε 

δίκλινο 

Παιδικό έως 

11 ετών 
Μονόκλινο 

COPTHORNE TARA HOTEL LONDON 4* € 435 € 285 € 725 

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4* € 525 € 345 € 925 



 

 

Το Μπλούμσμπερι είναι μια περιοχή με διάφορα ακαδημαϊκά ιδρύματα, βιβλιοπωλεία και καφετέριες, που 

προσελκύει ένα πολυάσχολο πλήθος ντόπιων, φοιτητών και τουριστών. Τα καταπράσινα πάρκα Russell Square και 

Bedford Square Garden περιστοιχίζονται από κομψές γεωργιανές κατοικίες. H περιοχή βρίσκεται, πολύ κοντά σε 

κάποια από τα δημοφιλή τουριστικά μέρη μέρη του Λονδίνου όπως Το London Eye και το Big Ben. Από το σταθμό 

Russell Square του μετρό, μπορείτε να φτάσετε στις πολυσύχναστες περιοχές Covent Garden και West End σε λιγότερο 

από 5 λεπτά. Η πολυσύχναστη Oxford Street με τα αμέτρητα καταστήματα και το γνωστό σε όλους Harrod’s είναι 

προσβάσιμη σε λιγότερο από 15 λεπτά με τα πόδια.  Σε κοντινή απόσταση από το Μπλούμσμπερι  βρίσκονται κάποια 

από τα δημοφιλή εστιατόρια του Λονδίνου με ράμεν όπως τα StreetXO, Kanada-Ya Ramen Bar και Menya Ramen 

όπου μπορείτε να δοκιμάσετε. 

 

 HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*  Coram St, London WC1N 1HT, London,     
                                               www.ihg.com/holidayinn/hotels  

 

Στην κομψή περιοχή Bloomsbury, αυτό το Holiday Inn βρίσκεται σε απόσταση λιγότερη από 10 λεπτά με το 

μετρό από τα Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Hyde Park. Το Βρετανικό Μουσείο βρίσκεται 500μ. μακριά και η 

γεμάτη ζωή Oxford Street απέχει 15 λεπτά με τα πόδια. Αν ψάχνετε για ένα οικογενειακό ξενοδοχείο στο 

Λονδίνο, θα βρείτε ακριβώς ό,τι χρειάζεστε στο Holiday Inn London Bloomsbury. 

 

Τα φωτεινά και ευάερα υπνοδωμάτια προσφέρουν Wi-Fi και τηλεόραση επίπεδης οθόνης με ταινίες κατά 

παραγγελία. Τα δωμάτια διαθέτουν επίσης κλιματισμό και παροχές για καφέ/τσάι, καθώς και ιδιωτικό μπάνιο. 

Προσοχή τα δωμάτια δεν διαθέτουν ψυγειάκι/ μίνι μπαρ. Το Junction Restaurant σερβίρει διεθνές μενού σε μια 

μοντέρνα ατμόσφαιρα. Το Junction Bar προσφέρει ελαφριά γεύματα και σνακ και το Callaghans σερβίρει 

ιρλανδικές μπίρες και προβάλλει ζωντανά αθλητικά γεγονότα στην τηλεόραση με τη μεγάλη οθόνη. 

 

Αν ψάχνετε ενδιαφέρουσες δραστηριότητες, μπορείτε να βρείτε κάποιες ωραίες επιλογές κοντά στο Holiday Inn 

London Bloomsbury Hotel, π.χ. Βρετανικό Μουσείο (0,5 km), Covent Garden (1,3 km) και Εθνική Πινακοθήκη 

(1,7 km). 
 

 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ihg.com/holidayinn/hotels


 

 

 

 COPTHORNE TARA HOTEL LONDON KENSINGHTON 4*   Scarsdale Place, Kensington 
https://www.millenniumhotels.com/e   

 

Το Copthorne Tara Hotel London Kensington βρίσκεται σε απόσταση 3 λεπτών με τα πόδια από την εμπορική 

οδό Kensington High Street και κοντά στα καταστήματα και τα εστιατόρια των περιοχών Knightsbridge και 

Notting Hill. 

 

Τα δωμάτια διαθέτουν κρεβάτια Hypnos, τηλεόραση επίπεδης οθόνης και θυρίδα ασφαλείας. Όλα 

περιλαμβάνουν ιδιωτικό μπάνιο και παροχές για καφέ και τσάι. Σε όλους τους χώρους προσφέρεται δωρεάν 

Wi-Fi. 

 

Στις εγκαταστάσεις λειτουργεί το Artist Corner, το οποίο σερβίρει σύγχρονα πιάτα της βρετανικής και της 

ευρωπαϊκής κουζίνας. Στο κατάλυμα θα βρείτε επίσης το καφέ Cafexpress και μια μπρασερί που προτείνει 

ασιατικές γεύσεις. 

 

Το Copthorne Tara Hotel London Kensington διαθέτει συνεδριακό κέντρο και γυμναστήριο. 

 

Το εκθεσιακό κέντρο Olympia, το Χάιντ Παρκ, το Royal Albert Hall και τα παγκοσμίου φήμης μουσεία της οδού 

Cromwell είναι εύκολα προσβάσιμα με τα πόδια.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

https://www.millenniumhotels.com/e

