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Το 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 
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Βρετανικό Μουσείο, Γουίντσορ

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
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Περιλαμβάνονται:
•	 Αεροπορικά	εισιτήρια	ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ	με	BRITISH AIRWAYS 
•	 Τέσσερις	διανυκτερεύσεις	σε	ξενοδοχείο	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 
•	 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:	€ 235
•	 Είσοδοι	σε	μουσεία,	μνημεία	και	λοιπά	αξιοθέατα	
•	 Φιλοδωρήματα,	αχθοφορικά	
•	 Ό,τι	δεν	αναγράφεται	στο	πρόγραμμα	ή	αναγράφεται	ως	προαιρετικό,	προτεινόμενο	κλπ.

ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ:
1η μέρα: 
Αθήνα	-	Λονδίνο,	Περιήγηση	πόλης,	Επίσκεψη	
στο	Βρετανικό	Μουσείο
2η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,	Προαιρετικά:	
Κρουαζιέρα	στον	Τάμεση	με	επίσκεψη	στο	
Γκρίνουιτς	ή/και	Νυχτερινός	γύρος	πόλης
3η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα,
Προαιρετικά:	Οξφόρδη,	Στράτφορντ	Απόν	Έιβον,	
Bicester	Outlet	Village
4η μέρα:
Λονδίνο,	Ελεύθερη	μέρα	
5η μέρα:
Λονδίνο	-	Γουίνσδορ	-	Αθήνα
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5 μέρες από  545€

Αναχωρήσεις:  Κάθε Πέμπτη και Παρασκευή από 16/6 έως 2/9

Πτήσεις με την British Airways:
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	18:35	-	00:25	/	BA	622

&
1η μέρα	Αθήνα	-	Λονδίνο:	10:25	-	12:20	/	BA	623
5η μέρα	Λονδίνο	-	Αθήνα:	22:15	-	04:15	/	BA	622


