
 

ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

Μια πόλη χτισμένη εκατέρωθεν του ποταμού Τάμεση, έτοιμη να μαγέψει κάθε επισκέπτη, 

όποια και αν είναι τα γούστα του. Το Λονδίνο είναι η πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου, 

αλλά και μια από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές πόλεις στον κόσμο. Αποτελεί ένα 

από τα μεγαλύτερα οικονομικά κέντρα παγκοσμίως. Είναι γεμάτη καταπράσινα πάρκα, 

Νορμανδικούς πύργους, κτήρια γοτθικής αρχιτεκτονικής, Μνημεία Παγκόμιας Κληρονομιάς 

της UNESCO, μουσεία και ιστορικά κτήρια. Με περίπου 8 εκατομμύρια κατοίκους από όλο τον 

κόσμο, στους δρόμους της θα ακούσετε να μιλάνε πάνω από 300 γλώσσες 

συγκεντρώνοντας έθιμα και παραδόσεις από διάφορους πολιτισμούς. Το Λονδίνο φαντάζει 

τόσο οικείο, με τα λιθόστρωτα δρομάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες. Διαθέτει άπειρους 

τρόπους διασκέδασης, από παμπ και κλαμπ στο κέντρο της, μέχρι θεατρικές παραστάσεις 

και μιούζικαλ στο West End. Όσοι το επισκέπτονται αισθάνονται γαλαζοαίματοι, καθώς 

περπατάνε στα βασιλικά ανάκτορα και τους κήπους. Ένας προορισμός που δεν αφήνει 

κανέναν ασυγκίνητο και που ξυπνά τον ρομαντισμό σε κάθε ταξιδιώτη, περιμένει να τον 

ανακαλύψετε. 

 

 

 

 

 

 



Πότε αξίζει να πάτε; 
Η καλύτερη περίοδος για να επισκεφθεί κανείς το Λονδίνο είναι τους ανοιξιάτικους και 

καλοκαιρινούς μήνες, δηλαδή από τον Μάρτιο μέχρι τον Σεπτέμβριο, καθώς θα συναντήσετε 

λιγότερες βροχοπτώσεις. Φυσικά, η πόλη είναι πανέμορφη και τον Δεκέμβριο, που στολίζεται 

για τα Χριστούγεννα, όμως τους φθινοπωρινούς και χειμερινούς μήνες οι βροχές είναι πιο 

συχνές και είναι πιθανό να συναντήσετε χιόνι. 

 

 

 Λονδίνο– Θερμοκρασία 

 

Μήνας Ιαν Φεβ Μαρ Απρ Μα Ιουν Ιούλ Αυγ Σεπ Οκτ Νοέμ Δεκ 

Ελαχ(°C) 2 2 3 6 9 12 14 13 11 8 5 3 

Μεγ(°C) 8 8 11 14 18 21 24 23 20 16 11 9 

 
 

Με μια ματιά  

 
 Εύκολα προσβάσιμη με πέντε αεροδρόμια και πολλές αεροπορικές εταιρίες να 

εξυπηρετούν την πόλη.  

 Φωτογραφηθείτε με τη βασιλική οικογένεια στο μουσείο Madame Tussauds 

 Απολαύστε μια κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση 

 Επισκεφθείτε ένα από τα πολλά γήπεδα ποδοσφαίρου των αγγλικών ομάδων, όπως 

Arsenal, Totenam και Chelsea 

 Ανεβείτε στο London Eye και στον ουρανοξύστη Shard για να θαυμάσετε τη πόλη 

από ψηλά 

 Περιηγηθείτε στη περιοχή City, τη νεόκτιστη γειτονιά γεμάτη ουρανοξύστες 

 Δοκιμάστε το φαγητό στο Borrow Market, μια αγορά γεμάτη πάγκους και street food 

 Περιπλανηθείτε σε ένα από τα πιο όμορφα πάρκα στην Ευρώπη, το Hyde Park 

 Απολαύστε φαγητό από 70 διαφορετικές χώρες 
 

Πληροφορίες Προορισμού 

 
 Χώρα: Αγγλία 

 Γλώσσα: Αγγλικά 

 Ζώνη Ώρας: -2 

 Νόμισμα: Λίρα Αγγλίας 

 Διάρκεια πτήσης: 3:30 ώρες απευθείας πτήση 
 
 

Χάρης Προορισμού 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Χρήσιμες πληροφορίες  

 

 

 Μετακίνηση: Την πόλη εξυπηρετεί το άριστα διαμορφωμένο συγκοινωνιακό δίκτυο 

που περιλαμβάνει κυρίως το tube (μετρό), τα περίφημα κόκκινα λεωφορεία, 

ακτοπλοϊκή συγκοινωνία και το DLR (Docklands Light Railway). Η πόλη είναι 

χωρισμένη σε 6 ζώνες με τα περισσότερα αξιοθέατα να βρίσκονται μεταξύ 1ης και 2ης 

ζώνης. Χαρακτηριστικό της πόλης επίσης είναι τα μαύρα ταξί, οι τιμές των οποίων 

όμως είναι λίγο υψηλές. 
 Συνάλλαγμα: Το νόμισμα που χρησιμοποιεί η χώρα είναι η λίρα Αγγλίας και η ισοτιμία 

ανέρχεται περίπου στο 1€ = £0,87. Σας συμφέρει να κάνετε το συνάλλαγμά σας σε 

κάποιο ανταλλακτήριο πριν την αναχώρησή σας από την Ελλάδα. Στα 

συνεργαζόμενα καταστήματα Capital Exchange έχετε έκπτωση στο συνάλλαγμά 

σας. Φυσικά, μπορείτε να χρησιμοποιείτε και την πιστωτική ή χρεωστική σας κάρτα. 

 Επικοινωνία: Κατά την άφιξή σας στο Λονδίνο, δεν χρειάζεται να προμηθευτείτε 

κάποια τοπική κάρτα sim, αφού ισχύει η διεθνής περιαγωγή στις χώρες τις 

Ευρωπαϊκής Ένωσης και μπορείτε να κάνετε χρήση όλων των υπηρεσιών που είναι 

διαθέσιμες στην Ελλάδα (π.χ. κλήσεις, SMS, MMS, υπηρεσίες δεδομένων, κλπ). 

Ωστόσο, προτού ταξιδέψετε, είναι χρήσιμο να επικοινωνήσετε με την εταιρία κινητής 

τηλεφωνίας σας, προκειμένου να ενημερωθείτε για τις χρεώσεις της υπηρεσίας 

διεθνούς περιαγωγής που εφαρμόζονται στο πρόγραμμα κινητής τηλεφωνίας στο 

οποίο είστε συνδρομητής. Φυσικά, τα περισσότερα ξενοδοχεία διαθέτουν δωρεάν 

σύνδεση στο διαδίκτυο, όπως και οι καφετέριες και τα εστιατόρια. 

 
 
 
 

Δραστηριότητες 

 

 

 

1) Βρετανικό κοινοβούλιο 

 
Μια επίσκεψη εδώ είναι σαν ένα ταξίδι στη 

καρδιά της δημοκρατίας του Ηνωμένου 

Βασιλείου. Το επίσημο όνομά του είναι το 

Παλάτι του Γουέστμινστερ. Το παλαιότερο 

τμήμα του, η ομώνυμη αίθουσα του 11ου 

αιώνα, είναι ένα από τα λίγα τμήματα που 

επέζησαν από την πυρκαγιά του 1834. Το 

υπόλοιπο κτήριο είναι νεογοτθικής 

αρχιτεκτονικής. Το Βρετανικό Κοινοβούλιο 

φημίζεται για τον πύργο της Ελίζαμπεθ, 

γνωστό και ως Μπιγκ Μπεν. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



 

2) Βρετανικό μουσείο  
  

 

Πρόκειται για το πιο δημοφιλές μουσείο της 

χώρας και ένα από τα μεγαλύτερα στον 

κόσμο. Μη χάσετε τη Στήλη της Ροζέττας, το 

κλειδί για την αποκρυπτογράφηση των 

αιγυπτιακών ιερογλυφικών, τα γλυπτά του 

Παρθενώνα και τις τεράστιες ελληνικές, 

ρωμαϊκές, ευρωπαϊκές, ασιατικές και 

ισλαμικές εκθέσεις. 
 
   

 
 
 

3) Καθεδρικός ναός του Αγίου Παύλου 
 

 

Υψωμένος πάνω από τον καταπράσινο 

λόφο Ludgate εδώ και περισσότερα από 

1400 χρόνια, ο ναός αυτός είναι ένα από 

τα πιο όμορφα κτήρια στο Λονδίνο. Για 

τους Λονδρέζους, ο τεράστιος θόλος 

είναι σύμβολο ανθεκτικότητας και 

υπερηφάνειας. Το εσωτερικό του είναι 

ακόμη πιο εντυπωσιακό και από τη 

κορυφή του προσφέρει μαγευτική θέα 

προς την πρωτεύουσα. 
 

 
 
 
 

4) Γέφυρα του Πύργου  
 

Με τους νεογοτθικούς πύργους και τα 

γαλάζια κρεμαστά στηρίγματα, η Γέφυρα 

του Πύργου είναι ένα από τα πιο 

αναγνωρίσιμα αξιοθέατα του Λονδίνου. Η 

πόλη υπήρξε ακμάζον λιμάνι το 1894 και 

το σημείο που χτίστηκε ήταν ένα κεντρικό 

σημείο διέλευσης των πλοίων.  Ο 

μηχανισμός που επέτρεπε στη γέφυρα να 

ανεβαίνει για να περνάνε τα πλοία ήταν 

επαναστατικός για την εποχή. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 



5) Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Λονδίνου 
 

Αυτό το υπέροχο και κολοσσιαίο κτήριο 

στεγάζει περίπου 80 εκατομμύρια 

εκθέματα. Διαθέτει 5 κύριες συλλογές: 

Βοτανική, Εντομολογίας, Ορυκτολογίας, 

Παλαιοντολογίας και Ζωολογίας. Η 

Συλλογή της Παλαιοντολογίας είναι 

ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά. 
 
 
 

 
 

6) Αβαείο του Γουέστμινστερ 
 

Ένα υπέροχο μείγμα αρχιτεκτονικών στιλ, 

το Αβαείο του Γουεστμινστερ δεν είναι 

απλώς ένας όμορφος χώρος λατρείας. 

Είναι ένα πλήρως λειτουργικό μοναστήρι 

στο οποίο ξεδιπλώνεται η ιστορία. Έχει 

φιλοξενήσει πολλούς βασιλικούς γάμους 

και στέψεις. Ακόμη, διαθέτει κοιμητήριο 

στο οποίο έχουν ενταφιαστεί πολλά μέλη 

της βασιλικής οικογένειας. 
 
 

 

7) Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ 

 

Ένα ταξίδι στο Λονδίνο δεν μπορεί αν 

ολοκληρωθεί αν δεν επισκεφθεί κανείς 

τα Ανάκτορα του Μπάκινγκχαμ. Εδώ 

διαμένει η βρετανική βασιλική οικογένεια 

από το 1837. Διαθέτει 775 δωμάτια και 

τον μεγαλύτερο ιδιωτικό κήπο στο 

Λονδίνο. Τα ανάκτορα διαθέτουν 

χώρους ανοιχτούς για τους επισκέπτες. 

Απ’έξω μπορει να δει κανείς τη 

παγκοσμίου φήμης αλλαγή της 

φρουράς. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Φαγητό και Διασκέδαση 

 
 

 Sunday Roast with Yorkshire Pudding 

 

Ένα από τα παραδοσιακά πιάτα που 

τρώνε στο Λονδίνο, θα το συναντήσετε 

σε κάθε εστιατόριο την Κυριακή. 

Παραδοσιακά σερβίρεται με μοσχαρίσιο 

κρέας, πατάτες, σάλτσα και λαχανικά. 

Συνήθως η ποσότητα είναι τέτοια, που 

θα σας δυσκολέψει το περπάτημα μετά 

από αυτό το φαγητό. 
 
 

 

 Fish and chips 

 

Για τους επισκέπτες, αυτό το φαγητό 

αποτελεί παραδοσιακό αγγλικό γεύμα 

για πάνω από 150 χρόνια. Το πιάτο 

αποτελείται από τηγανητό ψάρι και 

πατάτες τηγανητές. Συνήθως 

χρησιμοποιείται μπακαλιάρος για τη 

παρασκευή του. 

 

 

 

 

 Ψώνια 

Ο πιο φημισμένος δρόμος για να 

κάνετε τα ψώνια σας είναι η Oxford 

Street, ένας δρόμος που διαθέτει πάνω 

από 300 καταστήματα και εστιατόρια. 

Αν απλά θέλετε να κάνετε μια βόλτα 

στην πόλη, ξεκινήστε από το Cocent 

Garden. Φημίζεται για τις πολλές 

ανοιχτές καφετέριες, εστιατόρια, παμπ 

αλλά και καταστήματα. Αν πάλι θέλετε 

να νιώσετε για λίγο πως βρίσκεστε στη 

Νέα Υόρκη, επιλέξτε το Picaddily Circus, 

μια μικρογραφία της Times Square. 

 

 Νυχτερινή Διασκέδαση 

 

Το Soho διαθέτει τη πιο ζωντανή 

νυχτερινή ζωή στο Λονδίνο, με πολλά 

θέατρα, μπαρ και νυχτερινά κέντρα. 

Εναλλακτικά, επισκεφθείτε τη 

Chinatown, τη κινεζική συνοικία του 

Λονδίνου. Εδώ θα συναντήσετε 

εστιατόρια γεμάτα κόσμο, κοκτέιλ μπαρ 

κρυμμένα σε στενά και κλαμπ που 

προσφέρουν μέχρι ιαπωνικό ουίσκι και 

τζιν. 

 


