
 
 

 
 

Γηάξθεηα: 4 εκέξεο  

Αλαρσξήζεηο: 6,13,20/10 
 
  

ΛΟΝΓΙΝΟ  
Βξεηαληθό Μνπζείν  

 
Λνλδίλν είλαη κηα από ηηο κεγαιύηεξεο θαη πην ζπλαξπαζηηθέο πόιεηο πνπ έρεη γλσξίζεη ε 

γε. 
ηέθεηαη ζηνλ πξώην κεζεκβξηλό, έιθνληαο ζαλ καγλήηεο ό,ηη θαιύηεξν ππάξρεη από ηε 

Γύζε θαη ηελ Αλαηνιή. ηέθεηαη ζην θέληξν ηνπ ρξόλνπ θαη όινο ν θόζκνο ζπγρξνλίδεη ηα 

ξνιόγηα ηνπ κε ην BIG BEN. 
Κάληε έλα θαληαζηηθό ηαμίδη ζηνλ ρξόλν καζαίλνληαο ηελ πινύζηα ηζηνξία θαη θιεξνλνκηά 

ηεο πόιεο. 
Μπνξείηε λα ζαπκάζεηε αξραία Ρσκατθά ηείρε, Ννξκαλδηθνύο πύξγνπο, παιάηηα ησλ 

Σπδώξ, αλαγελλεζηαθή ιακπξόηεηα, Γεσξγηαλή νκνξθηά, Βηθησξηαλό κεγαιείν, εθπιεθηηθά 

ζύγρξνλα αξρηηεθηνληθά επηηεύγκαηα! 
Διάηε λα γλσξίζνπκε καδί ηελ ιακπξόηεηα θαη ηελ κεγαινπξέπεηα ηεο πόιεο, ηα 

εθαηνληάδεο ζεάκαηα θαη νξόζεκα, ηα κηνύδηθαι θαη ηηο δηάθνξεο επνρηαθέο εθδειώζεηο, ηα 
κνπζεία πνπ θηινμελνύλ αλεθηίκεηνπο ζεζαπξνύο, ηνπο πην θεκηζκέλνπο εκπνξηθνύο 

δξόκνπο θαη ηηο κεγαιύηεξεο εθηάζεηο πξάζηλνπ από νπνηαδήπνηε άιιε ζπγθξίζηκε 

κεηξόπνιε αλά ηνλ θόζκν. 
Μηα κεγαινύπνιε πνπ είλαη ζπγρξόλσο νηθεία, κε ηηο ήζπρεο γσληέο ηεο, ηα αληζόπεδα 

ιηζόζηξσηα δξνκάθηα, ηα ζηελά ζνθάθηα θαη ηηο ειηόινπζηεο πιαηείεο πνπ θηινμελνύλ 
θαιιηηέρλεο, δσγξάθνπο, ηξαγνπδηζηέο θαη κίκνπο. 

Σν Λνλδίλν είλαη ν ιαόο ηνπ, νη άλζξσπνί ηνπ θαη νη ραξαθηήξεο ηνπο, πνπ αληακώλνπλ 
εδώ από θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε. 

Μηα πόιε δηαζθεδαζηηθή, δσεξή, πνιπεζληθή, πνιππνίθηιε θαη απόιπηα ζπλαξπαζηηθή! 

Σν Λνλδίλν δελ κπνξεί λα εμεκεξσζεί, νύηε λα πξνζαξκνζηεί… ην κόλν πνπ κπνξείο λα 
θάλεηο είλαη λα ραιαξώζεηο, λα ραξείο ηνλ πινύην πνπ ζνπ πξνζθέξεη θαη λα απνιαύζεηο 

ηελ πεξηπέηεηα!!! 
 
 

"Earth has not anything to show more fair…" William Wordsworth 

 
 
 

 
 
 



 
 

Πξόγξακκα εθδξνκήο 
  

  

1ε εκέξα: Αζήλα – Λνλδίλν- Πεξηήγεζε πόιεο- Δπίζθεςε ζην Βξεηαληθό Μνπζείν 
πλάληεζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε κε SKY EXPRESS γηα Λνλδίλν. Φζάλνληαο, ζα 
μεθηλήζνπκε ηελ γλσξηκία καο κε ηελ Βξεηαληθή πξσηεύνπζα από ην αξηζηνθξαηηθό 

πξνάζηην άνπζ Κέλζηλγθηνλ, όπνπ ζα ζαπκάζνπκε ηα νγθώδε, επηβιεηηθά κνπζεία 
Φπζηθήο Ιζηνξίαο, Δπηζηεκώλ, Βηθησξίαο θαη Αιβέξηνπ, ζα δνύκε ην κλεκείν αθηεξσκέλν 

ζηνλ πξίγθηπα Αιβέξην θαη ην Ρόγηαι Άικπεξη Χνι. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην 
Νάηηζκπξηληδ κε ηα θαιόγνπζηα πνιπθαηαζηήκαηα Χάξνληο θαη Χάξβετ Νίθνιο. 
Γηαζρίδνληαο ηελ Park Lane, ζα δνύκε ηελ Marble Arch θαη ην αξηζηνθξαηηθό Mayfair. 

πλερίδνπκε πξνο ηελ επίζεκε θαηνηθία ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο - ηα πεξίθεκα αλάθηνξα 
ηνπ Μπάθηγρακ - θαη πεξλάκε από ην Οπέζηκηλζηεξ κε ηελ πιαηεία Κνηλνβνπιίνπ, ζηελ 

νπνία δεζπόδνπλ ηα αγάικαηα Δζληθώλ Ηξώσλ, ην άξξεθηα ζπλδεδεκέλν κε ηελ βξεηαληθή 
κνλαξρία, ηελ ηέρλε θαη ηελ ηζηνξία Αβαείν, ην θηίξην ηνπ Κνηλνβνπιίνπ θαη ην Μπηγθ Μπελ, 
ην έκβιεκα ηεο πόιεο. Σέινο, ζα επηζθεθζνύκε έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα κνπζεία ηνπ 

θόζκνπ, ην Βξεηαληθό Μνπζείν, ην νπνίν ζηεγάδεη κηα ηεξάζηηα ζπιινγή έξγσλ ηέρλεο από 
θάζε γσληά ηνπ πιαλήηε, κεηαμύ ησλ νπνίσλ θαη ηα πεξίθεκα Διγίλεηα Μάξκαξα - ηα 

γιππηά από ηηο κεηώπεο, ηηο δσνθόξνπο θαη ηα αεηώκαηα ηνπ Παξζελώλα, κηα από ηηο έμη 
Καξπάηηδεο ηνπ Δξερζείνπ, θαζώο θαη άιια αληηθείκελα από δηάθνξα θηίξηα ηεο Αζελατθήο 
Αθξόπνιεο (Ναό ηεο Νίθεο, Πξνπύιαηα). Μεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην μελνδνρείν 

HOLIDAY INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) ζε απόζηαζε πεξηπάηνπ από ηελ 
Oxford Street. Γηαλπθηέξεπζε. 

 
2ε εκέξα: Λνλδίλν- Διεύζεξε κέξα  
Πξναηξεηηθά: Κξνπαδηέξα ζηνλ Τάκεζε κε επίζθεςε ζην Γθξίλνπηηο  

ή/θαη Νπρηεξηλόο γύξνο πόιεο 
Γηα ηε ζεκεξηλή ειεύζεξε κέξα ζαο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε έλα από ηα δεθάδεο 

παλέκνξθα πάξθα ηνπ Λνλδίλνπ, όπσο ηα Saint James Park, Kensington Gardens, Green 
Park, Hyde Park. Γηα ηηο αγνξέο ζαο κπνξείηε λα μεθηλήζεηε από ηελ Όμθνξλη ηξηη 
(Oxford Street), ηνλ πην εκπνξηθό δξόκν ηεο Δπξώπεο, ηελ παλέκνξθε Ρίηδελη ηξηη 

(Regent Street), ηα ακέηξεηα θαηαζηήκαηα κε όια ηα brand names ηεο Μπνλη ηξηη (Bond 
Street) θαη ηελ Κάξλακπη ηξηη (Carnaby Street), πνπ είλαη ν παξάδεηζνο ησλ fashionistas. 

Οη θίινη ηεο ηέρλεο θαη ησλ επηζηεκώλ κπνξνύλ λα επηιέμνπλ έλα από ηα δεθάδεο κνπζεία 
ηεο πόιεο, όπσο ην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο κε ηα 80.000.000 εθζέκαηα, ην Μνπζείν 
Βηθησξίαο θαη Αιβέξηνπ, ην κεγαιύηεξν κνπζείν δηαθνζκεηηθώλ ηερλώλ ηνπ θόζκνπ, ην 

Απηνθξαηνξηθό Πνιεκηθό Μνπζείν, ηελ γθαιεξί κνληέξλαο ηέρλεο Σέηη (Tate Gallery), 
θαζώο θαη ην πεξίθεκν κνπζείν ησλ θέξηλσλ νκνησκάησλ ηεο Μαληάκ Σπζζό - ην θαιύηεξν 

ζην είδνο ηνπ γηα λα "γλσξίζεηε από θνληά" κεγάιεο πξνζσπηθόηεηεο ηεο ηζηνξίαο, ηεο 
πνιηηηθήο, ηεο show biz θαη ηνπ αζιεηηζκνύ.  

 
Δπίζεο κπνξείηε λα ιάβεηε κέξνο ζηηο παξαθάησ πξναηξεηηθέο εμνξκήζεηο.   
 

Πεξηγξαθή πξναηξεηηθώλ εμνξκήζεσλ 
1. Μεηάβαζε ζηελ απνβάζξα ηνπ Westminster θαη επηβίβαζε ζε πινηάξην ηεο CITY CRUISES 

γηα κηα κνλαδηθή Κξνπαδηέξα ζηνλ πνηακό Σάκεζε, κε ζέα ηα πην θεκηζκέλα νξόζεκα ηεο 
πόιεο. Άθημε ζην Γθξίλνπηηο (Greenwich) θαη ρξόλνο ειεύζεξνο ζηελ παλέκνξθε απηή 
ηζηνξηθή θσκόπνιε. αο πξνηείλνπκε λα επηζθεθζείηε ην Δζληθό Ναπηηθό Μνπζείν, ην 

CUTTY SARK (έμνδα αηνκηθά), ην αζηεξνζθνπείν (έμνδα αηνκηθά) θαη ην παλέκνξθν 
νκώλπκν πάξθν. Γηα ηελ επηζηξνθή κπνξείηε λα ρξεζηκνπνηήζεηε ην ίδην εηζηηήξην HOP ON 

- HOP OFF ηεο CITY CRUISES.  



 
2. Γηα ην απόγεπκα ζαο πξνηείλνπκε κηα πξναηξεηηθή πεξηήγεζε δηάξθεηαο 4 σξώλ ζην 
λπρηεξηλό Λνλδίλν (έμνδα αηνκηθά). Θα πεξπαηήζνπκε ζην θέληξν ηεο λπρηεξηλήο 

δηαζθέδαζεο ηεο πόιεο θαη ζα δνύκε ην West End κε ηα ππέξνρα musical, ην Soho κε ηα 
ζθνηεηλά θαη ηδηαίηεξα ζνθάθηα, ηελ China Town, ηελ Leicester Square, ηελ πιαηεία όπνπ 

ιακβάλνπλ ρώξα νη πξεκηέξεο Χνιηγνπληηαλώλ ππεξπαξαγσγώλ θιπ. ηε ζπλέρεηα ζα 
επηβηβαζηνύκε ζην πνύικαλ γηα κηα λπρηεξηλή πεξηήγεζε θαηά κήθνο ηνπ Σάκεζε κε 
ζηάζεηο γηα θσηνγξαθίεο ζηα σξαηόηεξα νξόζεκα ηεο πόιεο, όπσο ηα London Eye, Big 

Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, Shard. Δπηζηξνθή 
ζην μελνδνρείν αξγά ην βξάδπ. Γηαλπθηέξεπζε.  

 
3ε εκέξα: Λνλδίλν- Διεύζεξε κέξα  
Πξναηξεηηθά: Ομθόξδε- Σηξάηθνξλη Απόλ Έηβνλ- Bicester Outlet Village 

Διεύζεξε κέξα γηα πεξαηηέξσ εμεξεύλεζε ηεο πόιεο. Δπίζεο, κπνξείηε λα ζπκκεηάζρεηε 
(έμνδα αηνκηθά) ζηελ πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή καο ζηελ επαξρία ηεο Αγγιίαο. 

Πξώηε καο επίζθεςε ε πεξίθεκε παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο Ομθόξδεο, όπνπ ζα έρνπκε ηελ 
επθαηξία λα ζαπκάζνπκε έλα κείγκα από κεζαησληθά θηίξηα, εθθιεζηαζηηθνύο νβειίζθνπο 
πνπ πςώλνληαη πάλσ από ηα πακπάιαηα θνιέγηα, πεξηπνηεκέλα παξηέξηα θαη θήπνπο, 

ηεηξάγσλεο απιέο κε θηνλνζηνηρίεο θαη αεηώκαηα. Διεύζεξνο ρξόλνο γηα βόιηεο θαη 
αγνξέο. Δπόκελε επίζθεςή καο, ε θσκόπνιε ηξάηθνξλη Απόλ Έηβνλ (Stratford-upon-

Avon), ε γελέηεηξα ελόο από ηνπο κεγαιύηεξνπο ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο ηνπ 
θόζκνπ, ηνπ Γνπίιηακ αίμπεξ (William Shakespeare). Πξναηξεηηθή επίζθεςε ζην ζπίηη 
όπνπ γελλήζεθε θαη έδεζε ν "Βάξδνο ηνπ ηξάηθνξλη" θαη ειεύζεξνο ρξόλνο γηα 

κεζεκεξηαλό γεύκα θαη βόιηα ζηηο όρζεο ηνπ πνηακνύ Έηβνλ. Σειεπηαία καο ζηάζε ζα είλαη 
ζην εθπησηηθό ρσξηό Bicester Outlet Village, όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία γηα αγνξέο από 

δηάθνξεο κπνπηίθ ζε ηηκέο θόζηνπο. Δπηζηξνθή αξγά ην απόγεπκα ζην μελνδνρείν. 
Γηαλπθηέξεπζε.  
 

4ε εκέξα: Λνλδίλν- Αζήλα 
Μεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη επηβίβαζε ζηελ πηήζε γηα ηελ Αζήλα. 

  

 
Πεξηιακβάλνληαη : 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΓΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ κε SKY EXPRESS  

 Σξεηο δηαλπθηεξεύζεηο ζε μελνδνρείν 4*    
 Μπνπθέ πξόγεπκα θαζεκεξηλά  

 Μεηαθνξέο από ην αεξνδξόκην ηνπ Λνλδίλνπ ζην μελνδνρείν θαη αληίζηξνθα   
 Πεξηήγεζε ζηελ πόιε ηνπ Λνλδίλνπ θαη Δπίζθεςε ζην Βξεηαληθό Μνπζείν 
 Αξρεγόο-ζπλνδόο ηνπ γξαθείνπ καο  

 Αζθάιεηα αζηηθήο επζύλεο  
 Φ.Π.Α. 

 
 
 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο θαη’ άηνκν  

 

Γηάξθεηα  Ξελνδνρείν  2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθό έσο 12 

εηώλ  

4 ήκεξεο  Holiday Inn Regents Park 4*    € 545 €795 € 295 



 
 
Γελ Πεξηιακβάλνληαη : 

 Φόξνη αεξνδξνκίσλ, επίλαπινη θαπζίκσλ, parking, ηαμηδησηηθή αζθάιεηα θαη 
αζθάιεηα COVID γηα ηαμηδηώηεο έσο 75 εηώλ: € 250 

 Δίζνδνη ζε κνπζεία, κλεκεία θαη ινηπά αμηνζέαηα  
 Φηινδσξήκαηα, αρζνθνξηθά  
 Ό,ηη δελ αλαγξάθεηαη ζην πξόγξακκα ή αλαγξάθεηαη σο πξναηξεηηθό, πξνηεηλόκελν 

θιπ. 
 

 
Οη πηήζεηο καο κε SKY EXPRESS   

 

 

1ε εκέξα GQ 700 ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΓΙΝΟ 11:10-13:05 

4ε εκέξα GQ 701 ΛΟΝΓΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ 14:05-19:30 

 

 
Σεκεηώζεηο: 

 Οη αλσηέξσ εθδξνκέο, επηζθέςεηο ελδέρεηαη λα πξαγκαηνπνηεζνύλ κε δηαθνξεηηθή 
ζεηξά, ρσξίο λα παξαιεηθζεί θάηη από ηα αλαγξαθόκελα 

 Σειηθό πξόγξακκα κε ην ελεκεξσηηθό ζαο. 

 Ταμηδησηηθά έγγξαθα: Απαξαίηεην δηαβαηήξην  


