
Γιορτές στο Λονδίνο: 4, 5 & 6 ημέρες αεροπορικώς 
ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ
ΓΟΥΙΝΖΟΡ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΜΕ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΜΕΧΡΙ
ΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ
 
ANAΧΩΡΗΣΕΙΣ ΑΠΟ 21/12/18 – 06/01/2019
 
1. ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝΔΙΝΟ – ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ &
ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – (προαιρετικός ΒΡΑΔΥΝΟΣ
ΓΥΡΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ)
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για το Λονδίνο. Μια μητρόπολη
γεμάτη ζωή που αλλάζει  και διαφοροποιείται συνεχώς, συνδυάζοντας το
 παρελθόν με το παρόν. ‘Αν έχεις κουραστεί από το Λονδίνο, έχεις κουραστεί
από την ζωή’ είχε πει ο Samuel Johnson. Στην άφιξη θα σας περιμένει ο
αντιπρόσωπός μας και καθοδόν θα ξεκινήσουμε τη γνωριμία μας με το
κοσμοπολίτικο Λονδίνο. Θα ξεκινήσουμε από τη φημισμένη αριστοκρατική
γειτονιά του Κένσινγκτον, με τους ομώνυμους κήπους, το Παλάτι (Kensington
Gardens & Kensington Palace), θα συνεχίσουμε στο Knightsbridge με την
πολυτελή αγορά και την αριστοκρατική αρχιτεκτονική (εκεί βρίσκονται και τα
Harrods με τις εντυπωσιακές βιτρίνες του), θα διασχίσουμε το πιο
πολυσύχναστο και ίσως το ωραιότερο πάρκο της Ευρώπης, το Hyde Park.
Σειρά έχουν η εντυπωσιακή Μαρμάρινη Αψίδα (Marble Arch), το
αριστοκρατικό Mayfair, η Πλατεία Τραφάλγκαρ με την επιβλητική Πύλη του
Νέλσωνα από την οποία θα περάσουμε και θα βρεθούμε στα Ανάκτορα του
Buckingham. Συνεχίζοντας θα δούμε το Αββαείο του Westminster και την
Πλατεία του Κοινοβουλίου, με το έμβλημα της πόλης, το εντυπωσιακό ρολόι
Big Ben, το London Eye, ο εντυπωσιακός τροχός με ύψος 135 μέτρων. Η
γνωριμία με την εντυπωσιακή πόλη θα κλείσει με την επίσκεψη των ελληνικών
ανάγλυφων και ολόγλυφων του Παρθενώνα στο Βρετανικό Μουσείο. Στη
συνέχεια, μεταφορά στο ξενοδοχείο και τακτοποίηση.
 
Το βράδυ μπορείτε προαιρετικά (έξοδα ατομικά) να ακολουθήσετε τον
νυκτερινό γύρο της πόλης για μια διαφορετική, γιορταστικά φωτισμένη άποψη
της πόλης. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με
τόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Θα απολαύσουμε το Mayfair, το
Chelsea με την περίφημη Kings Road, το Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές
του 18ου αιώνα, τις φωτισμένες γέφυρες του Τάμεση, το Soho, το Covent
Garden, την Πλατεία Leicester, το London Eye, το Big Ben, Τhe Shard, Tower
Bridge, London Bridge. Στα περισσότερα αξιοθέατα θα κάνουμε στάσεις για
φωτογραφίες. Χρόνος ελεύθερος για σύντομο φαγητό ή ποτό (έξοδα ατομικά).
 
2. ΛΟΝΔΙΝΟ – (προαιρετική ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ –
ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ – bicester outlet village)
 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Ημέρα στη διάθεσή σας. Σήμερα μπορείτε να
επισκεφτείτε προαιρετικά την Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, με
μεσαιωνικά κτίρια, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής παιδείας. Θα δούμε πολλά
κολέγια όπως το Balliol, λίκνο πολλών διάσημων επιστημόνων και πολιτικών,
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College.
Ελεύθερος χρόνος για να περπατήσετε στα γραφικά σοκάκια της όμορφης
πόλης. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds,
χαρακτηριστικότερο δείγμα της αγγλικής επαρχίας, θα φτάσουμε στο
πανέμορφο και γραφικό Στράτφορντ, κτισμένο στις όχθες του Avon, την πόλη
που γεννήθηκε και δημιούργησε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας



που γεννήθηκε και δημιούργησε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Αξίζει ένας
περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια
βαρκάδα στον ποταμό. Θα δούμε το γενέθλιο σπίτι του Σαίξπηρ και το
Βασιλικό θέατρο. Στη συνέχεια θα επισκεφτούμε το εκπτωτικό χωριό Bicester
Οutlet 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.
 
Σημείωση : To Βicester Outlet Village θα είναι κλειστό 25/12 oπότε δεν θα
πραγματοποιηθεί η επίσκεψή του. Θα δοθεί παραπάνω ελεύθερος χρόνος στην
Οξφόρδη. Αν επιθυμείτε μπορείτε να κλείσετε θέση στην εκδρομή για την
Οξφόρδη – Στράτφορντ με την εγγραφή σας στο ταξίδι με την ειδική τιμή των
€45 το άτομο (προσοχή πρέπει να το δηλώσετε κατά την εγγραφή σας στο
ταξίδι γιατί οι θέσεις είναι περιορισμένες). Η προσφορά αυτή ισχύει μόνο για
τις εκδρομές που θα γίνουν 25/12 και 01/01.
 
3. ΛΟΝΔΙΝΟ – ΔΩΡΟ ΟΛΟΗΜΕΡΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ HOP ON HOP OFF
ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ ΚΑΙ ΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ με ΞΕΝΑΓΗΣΗ
 
Περιλαμβάνεται το εισιτήριο της Κρουαζιέρας & συνοδεία ελληνόφωνου
ξεναγού !
 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο μας. Το πρωί θα περάσει πούλμαν με τον ξεναγό
μας και μεταφορά στη Westminster Pier για να επιβιβαστούμε στο καραβάκι
και να απολαύσουμε μια ολοήμερη πλωτή ξενάγηση κατά μήκος του Τάμεση
μέχρι και το Γκρήνουιτς! Το εισιτήριό σας ισχύει για όλη την ημέρα (24 hrs hop
on – hop off). Mε τη συνοδεία του αρχηγού μας θα συνδυάσουμε την
κρουαζιέρα με επίσκεψη σε πολλά αξιοθέατα του Λονδίνου, καθώς το
πλοιάριο σταματά σε κεντρικά σημεία της πόλης. Θα δούμε το Westminster, το
London Eye, τον Καθεδρικό Αγ. Παύλου, Tate Modern, Waterloo Bridge, City,
Tower Bridge, London Bridge, Blackfriars Bridge, Canary Wharf, βλέποντας επίσης
τη πανέμορφη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και μέχρι και το Greenwich
όπου θα έχουμε ξενάγηση. Στο γραφικό Γκρήνουιτς θα δούμε το Εθνικό
Ναυτικό Μουσείο που παρουσιάζει την ιστορία της βρετανικής ναυτιλίας και
είναι το μεγαλύτερο στον κόσμο. Ψηλά στο Βασιλικό πάρκο, φιλοξενείται το
Βασιλικό Αστεροσκοπείο όπου έχει οριστεί η παγκόσμια ώρα. Μεγαλοπρεπή
κτίρια, αγορές που σφύζουν από ζωή και μια χαρακτηριστική ναυτική
ατμόσφαιρα. Επιστρέφοντας, πάντα με τη συνοδεία του Ελληνόφωνου
ξεναγού μας, θα κατέβουμε στη London Bridge, την παλαιότερη αλλά και
ομορφότερη γέφυρα του Λονδίνου για να επισκεφτούμε το Borough Market,
την πολύχρωμη και εναλλακτική αγορά του Λονδίνου, εκεί όπου χτυπά η
καρδιά της πόλης. Η ξενάγησή μας τελειώνει στο Westminster Pier το απόγευμα
απ’όπου είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε με το δικό σας πρόγραμμα. Στη
σημερινή εκδρομή μας περιλαμβάνεται η μεταφορά σας το πρωί από το
ξενοδοχείο σας στην αποβάθρα Westminster Pier με πούλμαν, ο ελληνόφωνος
ξεναγός μας μέχρι το απόγευμα και το εισιτήριο hop–on hop–off της
Κρουαζιέρας στον Τάμεση για απεριόριστες διαδρομές! Δεν περιλαμβάνεται
μεταφορά επιστροφής στο ξενοδοχείο καθώς και τυχόν εισιτήρια για τα
αξιοθέατα ή μουσεία. To βράδυ δειπνήστε σε κάποιο εστιατόριο: Η αγγλική
κουζίνα δεν φημίζεται για τη νοστιμιά της, ίσως γι’ αυτό στο Λονδίνο θα
βρείτε χιλιάδες ιταλικά, γαλλικά, ισπανικά, κινέζικα, ινδικά και βεβαίως
ελληνικά εστιατόρια.
 
4. ΛΟΝΔΙΝΟ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ
ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ
 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Hμέρα ελεύθερη. Το πρόβλημα δεν είναι τί να
κάνετε σήμερα, αλλά τί να προκάνετε! Κάντε έναν περίπατο για να νιώσετε
την αίσθηση της όασης στο κέντρο της πόλης σε ένα από τα πολλά



καταπράσινα πάρκα του Λονδίνου: στο Hyde Park, το Kensington Gardens, στο
Regents Park με τον Ζωολογικό Κήπο ή στο St James Park.. Ίσως δεν υπάρχει
άλλη πόλη με τόσα μουσεία και τόσες σημαντικές πινακοθήκες. Από τη νέα
Millennium Bridge βρεθείτε στην πινακοθήκη Tate Modern (δωρεάν είσοδος),
που περιλαμβάνει έργα του Τζάκσον Πόλοκ, του Άντι Γουόρχολ και άλλων
μοντέρνων. Θαυμάστε έργα από Ρενουάρ μέχρι Ραφαήλ στην Εθνική
Πινακοθήκη, επισκεφτείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας (δωρεάν είσοδος), το
Μουσείο Βικτώριας και Αλβέρτου, το Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων
Μαντάμ Τυσό (Μadame Tussauds), το Μουσείο Επιστημών (Science Museum) με
δωρεάν είσοδο, και άλλα. Μπορείτε επίσης να αφιερώσετε την ημέρα σας σε
αγορές! Το Λονδίνο έχει τα περισσότερα καταστήματα διεθνών σχεδιαστών
από το Παρίσι. Από τη Marble Arch στα δυτικά, μέχρι τη High Holborn στα
ανατολικά, η Οxford Street εκτείνεται σε 2,5 χιλιόμετρα με πάνω από 300
καταστήματα, σχηματίζοντας ίσως τον πιο πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο του
κόσμου. Τα μεγάλα πολυκαταστήματα του Λονδίνου, όπως τα Selfridges,
Harrods, Harvey Nichols και το πασίγνωστο Marks & Spencer θα σας
προσφέρουν τα πάντα σε λογικές τιμές. Στην κομψή Bond Street του
αρχοντικού Mayfair θα βρείτε καταστήματα γνωστών σχεδιαστών (Prada,
Chanel, Dior, Jimmy Choo), καθώς και γκαλερί με έργα τέχνης (εκεί βρίσκονται
και οι γνωστοί οίκοι δημοπρασιών Sotheby’s). Στην Regent Street θα βρείτε το
γνωστό κατάστημα παιχνιδιών Hamleys, τα πολυκαταστήματα Liberty, κά.
Στην Jermyn Street θα βρείτε αντρική ένδυση. Για πιο trendy ατμόσφαιρα
βρεθείτε στην Carnaby Street, το στέκι των νέων ταλέντων της μόδας και του
design. Στο Νotting Hill θα βρείτε ασυνήθιστα και vintage ρούχα, σπάνιες
αντίκες, σε μια πολυπολιτισμική ατμόσφαιρα. Στο Knightsbridge είναι το
θρυλικό Harrods που είναι από μόνο του αξιοθέατο, μπορεί να υποδεχτεί
300.000 πελάτες τη μέρα! Στο κεντρικό Λονδίνο τα περισσότερα μαγαζιά
ανοίγουν στις 10.00 και κλείνουν στις 19.00 τις καθημερινές και λίγο νωρίτερα
τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές ανοίγουν αργότερα.
 
Tο βράδυ βρεθείτε στο West End και απολαύστε κάποιο από τις δεκάδες
εντυπωσιακά μιούζικαλς! Μην ξεχνάτε ότι ένα ταξίδι στο Λονδίνο αξίζει μόνο
και μόνο για να παρακολουθήσετε ένα musical! Όπως ο ‘Billy Elliot’, ‘Wicked’,
‘Jersey Boys’, τα διαχρονικά ‘Phantom of the Opera’, ‘Lion King’, ‘Les
Miserables’, ‘Mamma Mia’, ‘Thriller’, κά. Παντομίμες και οικογενειακές
χριστουγεννιάτικες παραστάσεις έχουν προγραμματιστεί ειδικά για την
περίοδο αυτή. Οι τιμές κυμαίνονται από 30-85 αγγλικές λίρες, αναλόγως των
θέσεων. Μην ξεχνάτε ότι υπάρχουν και ευκαιρίες της τελευταίας στιγμής στη
Λέστερ Σκουέρ.
 
5. ΛΟΝΔΙΝΟ – XΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΕΣ ΑΓΟΡΕΣ – ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΜΕΡΑ
ΓΙΑ ΑΓΟΡΕΣ, ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΣΕ ΜΟΥΣΕΙΑ, ΒΟΛΤΑ ΣΤΑ ΠΑΡΚΑ
 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο σας. Hμέρα ελεύθερη για αγορές, ψώνια ή
κατ’ιδίαν επισκέψεις στα μουσεία, πινακοθήκες, κά. Μπορείτε να κάνετε έναν
περίπατο σε ένα από τα πολλά καταπράσινα πάρκα του Λονδίνου. Επίσης
μπορείτε να επισκεφτείτε την Winter Wonderland @ Hyde Park (ανοικτά
καθημερινά από 23/11-06/01 εκτός 25/12, από 10 πμ μέχρι 10 μμ) που θα σας
μεταφέρει σ’έναν παραμυθένιο κόσμο: ανεβείτε στον τεράστιο τροχό και
απολαύστε τη θέα από ψηλά, κάντε πατινάζ στο παγοδρόμιο, επισκεφτείτε το
Μαγικό Βασίλειο φτιαγμένο από χιόνι και πάγο, απολαύστε μια ζεστή
σοκολάτα ή δοκιμάστε τα γλυκά των Χριστουγέννων!
 
6. ΛΟΝΔΙΝΟ – ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΓΡΑΦΙΚΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΤΟΥ
ΓΟΥΙΝΖΟΡ – ΑΘΗΝΑ
 
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα θα μεταφερθούμε λίγο έξω από το
Λονδίνο, στο Γουίνζορ για να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα τελευταία
900 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. Θα επισκεφτούμε τα επίσημα



ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. Θα επισκεφτούμε τα επίσημα
διαμερίσματα και το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας, το παρεκκλήσι του Αγ.
Γεωργίου. Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης.
Στη συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για την Αθήνα. Άφιξη
στην Αθήνα και τέλος του μεστού σε εντυπώσεις ταξιδιού στη γοητευτική
παγκοσμιούπολη του Λονδίνου!
 
Σημειώσεις : Η σειρά των εκδρομών/ υπηρεσιών του πιο πάνω προγράμματος
μπορεί να αλλάξει χωρίς να παραλειφθεί κάτι. Τα 5ήμερα προγράμματα έχουν
μία ελεύθερη μέρα λιγότερη. Τα 4ήμερα προγράμματα έχουν 2 μέρες
ελεύθερες λιγότερες. Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.
 


