
 
 

 
 

Διάρκεια: 4,5 ημέρες  

Αναχωρήσεις: 23,24,25/02 
 
  

ΛΟΝΔΙΝΟ  
Βρετανικό Μουσείο –Γουίντσορ  

HARRY POTTER 
 

Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές πόλεις που έχει γνωρίσει η 

γη.  
Στέκεται στον πρώτο μεσημβρινό, έλκοντας σαν μαγνήτης ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη 

Δύση και την Ανατολή. Στέκεται στο κέντρο του χρόνου και όλος ο κόσμος συγχρονίζει τα 

ρολόγια του με το BIG BEN. 

Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο μαθαίνοντας την πλούσια ιστορία και κληρονομιά 
της πόλης.  

Μπορείτε να θαυμάσετε αρχαία Ρωμαϊκά τείχη, Νορμανδικούς πύργους, παλάτια των 

Τυδώρ, αναγεννησιακή λαμπρότητα, Γεωργιανή ομορφιά, Βικτωριανό μεγαλείο, εκπληκτικά 
σύγχρονα αρχιτεκτονικά επιτεύγματα! 

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την λαμπρότητα και την μεγαλοπρέπεια της πόλης, τα 

εκατοντάδες θεάματα και ορόσημα, τα μιούζικαλ και τις διάφορες εποχιακές εκδηλώσεις, τα 
μουσεία που φιλοξενούν ανεκτίμητους θησαυρούς, τους πιο φημισμένους εμπορικούς 

δρόμους και τις μεγαλύτερες εκτάσεις πράσινου από οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη 

μητρόπολη ανά τον κόσμο. 

Μια μεγαλούπολη που είναι συγχρόνως οικεία, με τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα 
λιθόστρωτα δρομάκια, τα στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που φιλοξενούν 

καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και μίμους.  

Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες τους, που ανταμώνουν 
εδώ από κάθε γωνιά του πλανήτη. 

Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή, πολυεθνική, πολυποίκιλη και απόλυτα συναρπαστική!  

Το Λονδίνο δεν μπορεί να εξημερωθεί, ούτε να προσαρμοστεί… το μόνο που μπορείς να 
κάνεις είναι να χαλαρώσεις, να χαρείς τον πλούτο που σου προσφέρει και να απολαύσεις 

την περιπέτεια!!! 

 

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

 

 
 

 

 

 



 
 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 
  

  

1η ημέρα: Αθήνα – Λονδίνο- Περιήγηση πόλης- Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH AIRWAYS για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα 

ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το αριστοκρατικό 

προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία 
Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε το μνημείο αφιερωμένο 

στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από το 

Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. 

Διασχίζοντας την Park Lane, θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair. 
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής οικογένειας - τα περίφημα ανάκτορα 

του Μπάκιγχαμ - και περνάμε από το Ουέστμινστερ με την πλατεία Κοινοβουλίου, στην 

οποία δεσπόζουν τα αγάλματα Εθνικών Ηρώων, το άρρηκτα συνδεδεμένο με την βρετανική 
μοναρχία, την τέχνη και την ιστορία Αβαείο, το κτίριο του Κοινοβουλίου και το Μπιγκ Μπεν, 

το έμβλημα της πόλης. Τέλος, θα επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα μουσεία του 

κόσμου, το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο στεγάζει μια τεράστια συλλογή έργων τέχνης από 

κάθε γωνιά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και τα περίφημα Ελγίνεια Μάρμαρα - τα 
γλυπτά από τις μετώπες, τις ζωοφόρους και τα αετώματα του Παρθενώνα, μια από τις έξι 

Καρυάτιδες του Ερεχθείου, καθώς και άλλα αντικείμενα από διάφορα κτίρια της Αθηναϊκής 

Ακρόπολης (Ναό της Νίκης, Προπύλαια). Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα 
κεντρικά ξενοδοχεία THISTLE MARBLE ARCH 4* sup. (www.thistle.com) ή στο HOLIDAY 

INN REGENTS PARK 4* (www.holidayinn.com) ή στο HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4* 

(www.holidayinn.com)  σε απόσταση περιπάτου από την Oxford Street. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Λονδίνο…στα μονοπάτια του Harry Potter - Προαιρετικά: Νυχτερινός 

γύρος πόλης 

Σήμερα μας περιμένει το Studio της WARNER BROS. Ταξιδέψτε μαζί μας στην ατμόσφαιρα 
των ταινιών του Harry Potter στην πόλη του, το Λονδίνο. Το King’s Cross Station και η 

πλατφόρμα Platform 9¾, η Leadenhall Market, η βικτωριανή σκεπαστή αγορά που είναι η 

είσοδος για την Diagon Alley, το διώροφο Λεωφορείο των Ιπποτών, το Hardy’s Original 
Sweet Shop... και το ταξίδι της οικογένειας στο Λονδίνο μετατρέπεται σε μαγική εμπειρία 

Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο 

νυχτερινό Λονδίνο (προαιρετικά, έξοδα ατομικά). 
Περιγραφή προαιρετικής εξόρμησης 

Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης και θα δούμε το West 

End με τα υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, 

την Leicester Square, την πλατεία όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών 
υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο πούλμαν για μια νυχτερινή 

περιήγηση κατά μήκος του Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα 

της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London 
Place, Tower Bridge, Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.  

 

3η ημέρα: Λονδίνο- Ελεύθερη μέρα  
Προαιρετικά: Ημερήσια εκδρομή σε Κέιμπριτζ, Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον 

Τάμεση ή Ημερήσια εκδρομή σε Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον 

Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα 

από τα δεκάδες πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington 
Gardens, Green Park, Hyde Park.  



 
Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή 
μας σε Κέιμπριτζ, Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον Τάμεση ή σε Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν 

Έιβον 

 

 
4η ημέρα: Λονδίνο - Γουίντσορ - Αθήνα 

Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στο Γουίνσδορ, όπου θα έχουμε 

την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από 
τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή (προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα 

επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το παρεκκλήσι του Αγίου 

Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά 
σοκάκια της πόλης. Αναχώρηση για το αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση μας για την 

Αθήνα.  
 

 
ΤΙΜΕΣ ΜΕ SKY EXPRESS 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
HOLIDAY INN  REGENTS PARK 4* 

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 595  

3ο άτομο έως 12 ετών € 395 

Μονόκλινο € 795 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4* 

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 595 

3ο άτομο έως 12 ετών € 395 

Μονόκλινο € 795 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 
THISTLE MARBLE ARCH 4* sup. 

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 725 

3ο άτομο έως 12 ετών € 525 

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών σε family room € 595 

Μονόκλινο € 1035 



 
 

ΤΙΜΕΣ ΜΕ BRITISH AIRWAYS 

 

 
Περιλαμβάνονται : 

 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS ή SKY 

EXPRESS  
 Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με την BRITISH και μία 

έως 20 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά με την SKY EXPRESS 

 Τρεις ή τέσσερις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* της επιλογής   σας    

 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα   

 Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου και Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 

 Εκδρομή στο Γουίνσδορ  
 Εισιτήριο / μεταφορά  για το Studio της Warner Bros - Harry Potter 

 Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας  

 Ασφάλεια αστικής ευθύνης  
 Φ.Π.Α. 

 

Δεν Περιλαμβάνονται : 

 Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, ταξιδιωτική ασφάλεια και 
ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως 75 ετών: € 250 

 Επιβάρυνση από Θεσσαλονίκη και από άλλες πόλεις: € 100 με την SKY EXPRESS 

(ανάλογα με τη διαθεσιμότητα) 
 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  

 Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο 
κλπ. 

 

Τιμή κατ΄ άτομο 

HOLIDAY INN  REGENTS PARK 4* 

  

2233--2277//0022  

55  μμέέρρεεςς  

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 615 € 545 

3ο άτομο έως 12 ετών € 345 € 345 

Μονόκλινο € 865 € 745 

Τιμή κατ΄ άτομο 

HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4* 

  

2233--2277//0022  

55  μμέέρρεεςς  

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 615 € 545 

3ο άτομο έως 12 ετών € 345 € 345 

Μονόκλινο € 865 € 745 

Τιμή κατ΄ άτομο 

THISTLE MARBLE ARCH 4* sup. 

  

2233--2277//0022  

55  μμέέρρεεςς  

2244--2277//0022  

44  μμέέρρεεςς  

Δίκλινο € 795 € 675 

3ο άτομο έως 12 ετών € 525 € 475 

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών σε family room € 595 € 545 

Μονόκλινο € 1195 € 985 



 
 

 

Πτήσεις Προγράμματος 

BA 23/02/2023 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 

BA 631 

07:45 - 

10:00 

27/02/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ 

BA 634 19:25 

- 01:05 

BA 24/02/2023 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 

BA 631 

07:45 - 

10:00 

27/02/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ 
BA 634 19:25 

- 01:05 

GQ 24/02/2023 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ 

GQ 700 

11:10 - 

13:15 

27/02/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ 
GQ 701 14:00 

- 19:30 

 

 
Σημειώσεις: 

 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα 

 Το πενθήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα 
 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο  


