
 

 

 

 

 

 
Διάρκεια: 4 ημέρες 
Αναχωρήσεις: 27/01 , 10/02 , 10/03 
 

 
  

ΛΟΝΔΙΝΟ  
Βρετανικό Μουσείο  

 

Ποιός δεν ονειρεύεται μια απόδραση στην Βρετανική πρωτεύουσα; 

Ποιός δεν θα ήθελε να περιπλανηθεί στους δρόμους του Λονδίνου με τις πολυφημισμένες 
αγορές και να εξερευνήσει τις βιτρίνες;  

Να δοκιμάσει γεύσεις απ΄ όλες τις κουζίνες του κόσμου σε αυτήν την πολυεθνική 

πρωτεύουσα, να επισκεφθεί μουσεία και πινακοθήκες παγκοσμίου φήμης, να θαυμάσει τα 
μεγαλειώδη Ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το περίφημο Big Ben, να περπατήσει κατά μήκος 

του Τάμεση και να αντικρύσει το στολίδι του, την επιβλητική Tower Bridge με τους δύο 
πύργους, να δει την συγκλονιστική θέα από το London Εye, το "Μάτι του Λονδίνου", τον 

ύψους 135 μέτρων εναέριο τροχό με τα 32 γυάλινα κουβούκλια, να εισβάλει στον 

παραμυθένιο κόσμο του Hyde Park, να παρακολουθήσει εκπληκτικές θεατρικές και 
μουσικοχορευτικές παραστάσεις, να πιεί μια μπύρα σε κάποια από τις εμβληματικές 

λονδρέζικες pub, να ακούσει ζωντανή μουσική σε κάποιο από τα χιλιάδες club; 
 

Αυτά και άλλα πολλά θα ζήσετε μαζί μας σε ένα άρτια οργανωμένο ταξίδι στο 

παραμυθένιο Λονδίνο! 
 

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

 
 

Πρόγραμμα εκδρομής 

 
  

1η ημέρα: Αθήνα – Λονδίνο - Περιήγηση πόλης – Επίσκεψη 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 ημέρα: Λονδίνο , Ελεύθερη μέρα / Προαιρετικά: Νυχτερινός γύρος πόλης 
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Για τις 

αγορές σας μπορείτε να ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ (Oxford Street), τον πιο 
εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίτζεντ Στριτ (Regent Street), τα αμέτρητα 
καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ (Bond Street) και την Κάρναμπι 

Στριτ (Carnaby Street), που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης και 
των επιστημών μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες μουσεία της πόλης, όπως το 

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα 80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και 
Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του κόσμου, το Αυτοκρατορικό 
Πολεμικό Μουσείο, την γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ (Tate Gallery), καθώς και 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 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 

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. 

Περιγραφή προαιρετικής εξόρμησης σε Κέιμπριτζ, Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον 
Τάμεση (έξοδα ατομικά):  

 
Πρωινή αναχώρηση για την πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ (Cambridge). Η ομορφιά της 
πόλης αυτής είναι ονειρική, η δε ομίχλη που συχνά την καλύπτει, απαλύνει τις σκληρές 

γραμμές των πύργων και των οβελίσκων. Το πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρίσκεται ανάμεσα 

http://www.thistle.com/
http://www.holidayinn.com/
http://www.holidayinn.com/


 

 

 

 

στα 5 πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Είναι επίσης παραδοσιακά το ακαδημαϊκό ίδρυμα 
που επιλέγει η αγγλική βασιλική οικογένεια. Εδώ φοίτησαν κάποια από τα σπουδαιότερα 

μυαλά του πλανήτη - ο Τζον Μίλτον, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Στήβεν Χόκινγκ (Stephen 
Hawking) κ.ά. Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στις όχθες του 

ποταμού Καμ (Cam) και να διασχίσουμε κάποια από τις γέφυρές του, απολαμβάνοντας τις 
υπέροχες εικόνες και την θαυμάσια θέα που χαρίζουν τα Backs των κολεγίων. Κατά τη 
διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη θα θαυμάσουμε μερικά από τα εκπληκτικής 

αρχιτεκτονικής κολέγια του πανεπιστημίου, όπως το Τρίνιτι Κόλετζ και το Κινγκς Κόλετζ. 
Ελεύθερος χρόνος. Στη συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γκρίνουιτς. Κατά τη διάρκεια της 

περιήγησής μας στην πανέμορφη αυτή εξοχική κωμόπολη, θα θαυμάσουμε το Βασιλικό 
Ναυτικό Κολέγιο, το ιστιοφόρο CUTTY SARK, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο με τον Πρώτο 
Μεσημβρινό, καθώς και την αγορά. Επιστροφή στο Λονδίνο με μια μοναδική Κρουαζιέρα 

στον ποταμό Τάμεση, απολαμβάνοντας τη θέα στα πιο φημισμένα ορόσημα της πόλης. 
Αποβίβαση στο Westminster Pier και μεταφορά στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
 
4η ημέρα: Λονδίνο - Αθήνα  

Ελεύθερος χρόνος από το πρωί έως την ώρα της μετάβασης στο αεροδρόμιο και την 
επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα. 

 
 
 

 

Περιλαμβάνονται:  
 Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS  
 Μία αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά 

 Τρεις διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 
 Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά  

 Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα   
 Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου και Επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο 
 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 

 Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα  

 Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά  
 Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο 

κλπ. 
 
 

 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο  

 

2κλινο 1κλινο Παιδικό έως 12 ετών  

445€ 645€ 295€ 



 

 

 

 

Σημειώσεις:  
 Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική 

σειρά, χωρίς να παραλειφθεί κάτι από τα αναγραφόμενα 
 Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας. 

 Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο  
  

 
 

Οι πτήσεις μας με BRITISH AIRWAYS  

ΒΑ 

631 
27/01/2023 

ΑΘΗΝΑ-

ΛΟΝΔΙΝΟ 

07:05-

09:20 

 
BA 
634 

 
 

30/01/2023 

 
ΛΟΝΔΙΝΟ-

ΑΘΗΝΑ 

 
19:40-
01:20 

ΒΑ 

631 
10/02/2023 

ΑΘΗΝΑ-

ΛΟΝΔΙΝΟ 

07:05-

09:20 

 
BA 

634 
 

 
 

13/02/2023 

 
ΛΟΝΔΙΝΟ-

ΑΘΗΝΑ 

 
19:40-

01:20 

ΒΑ 

631 
10/03/2023 

ΑΘΗΝΑ-

ΛΟΝΔΙΝΟ 

07:05-

09:20 

 
BA 
634 

 
13/03/2023 

 
ΛΟΝΔΙΝΟ-

ΑΘΗΝΑ 

 
19:40-
01:20 

 


