ΛΟΝ∆ΙΝΟ Καλοκαίρι 4 & 5 µέρες

Λονδίνο (3 ή 4 διαν.) - Ξενάγηση Πόλης – Βρετανικό Μουσείο – Εκδροµή στο Γουίνζορ
Είδο̋: Αεροπορική
Περίοδο̋: Καλοκαίρι 2017,
∆ιάρκεια: 4,5 µέρε̋
Αναχωρήσει̋: Κάθε Παρασκευή από 07/07 έω̋ 29/09/17

1. ΑΘΗΝΑ – ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ & ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Συγκέντρωση νωρί̋ το πρωί στο αεροδρόµιο και αναχώρηση για Λονδίνο . Άφιξη στο Λονδίνο και
αµέσω̋ θα αναχωρήσουµε για τη ξενάγηση τη̋ πόλη̋. Ο ελληνόφωνο̋ ξεναγό̋ θα µα̋ οδηγήσει
στα σηµαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντα̋ από το µνηµείο του Αλβέρτου και το Ρόγιαλ
Άλµπερτ Χολ, από το φηµισµένο Χά̔ντ Παρκ µε τα ανάκτορα του Κένσινκτον , στη συνέχεια από την
Μαρµπλ Αρτ̋ ( µαρµάρινη αψίδα ) το µοναδικό µαρµάρινο µνηµείο στο Λονδίνο, όπω̋ και από την
πλατεία Τραφάλγκαρ, τον οµφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουµε και τα ανάκτορα του
Μπάκιγχαµ όπου και διαµένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουµε τη πανοραµική ξενάγηση
περνώντα̋ από το περίφηµο κτίριο του Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη
Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έµβληµα τη̋ πόλη̋ το Μπιγκ Μπεν. Μετά από µια ολιγόλεπτη
στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουµε µε το Σίτυ το µέρο̋ όπου χτυπάει η οικονοµική
καρδιά του Ηνωµένου Βασιλείου για να δούµε το Χρηµατιστήριο ,την Τράπεζα τη̋ Αγγλία̋ και τον
Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αριστούργηµα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή µα̋ τελειώνει µε
την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα µε τα περίφηµα Μάρµαρα του Παρθενώνα
θα αποτελέσουν τον λόγο τη̋ επίσκεψη̋ µα̋. Μετά το τέλο̋ τη̋ ξενάγησή̋ µα̋ θα αναχωρήσουµε
για το ξενοδοχείο µα̋ και τακτοποίηση στα δωµάτια. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά (έξοδα ατοµικά30λίρε̋) νυκτερινό̋ γύρο̋ τη̋ πόλη̋ όπου θα µπορέσουµε να απολαύσουµε την πόλη, τα αξιοθέατα

τη̋ και τι̋ περίφηµε̋ γέφυρε̋ του Τάµεση φωταγωγηµένα. Με αφετηρία την περίφηµη πλατεία
Πικαντίλι µε το άγαλµα του Έρωτα (γιο̋ τη̋ Αφροδίτη̋) στο κέντρο τη̋, ξεκινάµε τη βόλτα µα̋ για
να γνωρίσουµε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο τη̋ νυκτερινή̋ διασκέδαση̋ του Λονδίνου.
Συνεχίζουµε διασχίζοντα̋ το Σόχο και την κινέζικη συνοικία. Τέλο̋ θα επισκεφθούµε την πλατεία
Κόβεν Γκάρντεν µε τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και του̋ πλανόδιου̋ µουσικού̋ και τα διάφορα
θεάµατα που προσφέρουν οι µίµοι. Εκεί µπορούµε να δειπνήσουµε σε κάποιο από τα πολυάριθµα
εστιατόρια και παµπ τη̋ πλατεία̋. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. ∆ιανυκτέρευση.

2. ΛΟΝ∆ΙΝΟ – (προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάµεση)
Τάµεση)
Αγγλικό πρόγευµα σε µπουφέ και έχετε όλη την ηµέρα στη διάθεσή σα̋ να γνωρίσετε καλύτερα τα
πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ µε τη λίµνη Σέρπανταιν, του̋ κήπου̋ του Κένζινκτον
µε τα οµώνυµα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ µε το ζωολογικό του κήπο, το Σέιντ Τζέιµ̋ Παρκ µε τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαµ και το Γκρην Παρκ που πάντα προσφέρονται για µια πρωτότυπη βόλτα.
Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σα̋ σε επισκέψει̋ περίφηµων Λονδρέζικων µουσείων όπω̋
το µουσείο Φυσική̋ Ιστορία̋, ένα από τα καλύτερα και φηµισµένα του κόσµου και να αφιερώσετε
και λίγο χρόνο στο µουσείο εικαστικών τεχνών τη̋ Βικτωρία̋ και Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώ̋
δίπλα. Εξίσου σηµαντικό θεωρείται και το µουσείο επιστηµών που συναρπάζει κάθε µικρό και
µεγάλο επισκέπτη και βέβαια το περίφηµο µουσείο των κέρινων οµοιωµάτων τη̋ Μαντάµ Τυσσό το καλύτερο στο είδο̋ του, «για να γνωρίσετε από κοντά» µεγάλε̋ προσωπικότητε̋ τη̋ ιστορία̋,
τη̋ πολιτική̋, τη̋ show biz και του αθλητισµού. Όσοι επιθυµείτε µπορείτε να συµµετέχετε (έξοδα
ατοµικά-40λίρε̋) στην προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουµε µε τα ειδικά πλοιάρια, στον
Τάµεση. Αν και δεν είναι το µεγαλύτερο ποτάµι τη̋ Βρετανία̋ , ο Τάµεση̋ είναι το πιο διάσηµο λόγω
τη̋ σχέση̋ του µε το Λονδίνο και προσφέρει θαυµάσιε̋ πανοραµικέ̋ όψει̋ τη̋ πόλη̋ και των
αξιοθέατων. Στο τέλο̋ τη̋ κρουαζιέρα̋ µα̋ θα επισκεφθούµε το Γκρήνουιτ̋ όπου θα θαυµάσουµε
το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, το αρχοντικό Κουίν̋ Χάου̋ και φυσικά το
Γκρήνουιτ̋ Πάρκ µε το παλιό Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για µία βόλτα
στην κλειστή αγορά τη̋ πόλη̋ και γεύµα σε κάποια από τι̋ παραδοσιακέ̋ τη̋ παµπ και
εστιατόρια. Χρησιµοποιώντα̋ το DLR ( υπέργειο , ελαφρύ και αυτόµατο τρένο των docklands ) θα
επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µα̋ αφού πρώτα επισκεφθούµε το µεγαλύτερο στον κόσµο έργο
αστική̋ ανάπτυξη̋, Κανάρι Γουάρφ , το «Μανχάταν του Λονδίνου». Πριν τη δύση µπορείτε να
επισκεφθείτε το περίφηµο «µάτι» του Λονδίνου ή το νεότευκτο κτίριο Σάρντ, το ψηλότερο στη δυτική
Ευρώπη µε συνολικό ύψο̋ τα 310µ. και έργο του καταξιωµένου ιταλού αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο και
να απολαύσετε την καλύτερη θέα τη̋ πόλη̋ µέχρι και 40χλµ. απόσταση από τα 135 µέτρα ύψο̋ τη̋
ρόδα̋ και µέχρι 64χλµ. απόσταση από τα 244 µέτρα ύψο̋ του Shard. Για τη βραδινή σα̋ ψυχαγωγία
προτείνουµε να κλείσετε θέση σε µία από τι̋ πολυάριθµε̋ και φαντασµαγορικέ̋ θεατρικέ̋
παραστάσει̋ - musical στη γνωστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.

3. ΛΟΝ∆ΙΝΟ – (προαιρετική εκδροµή Οξφόρδη – Στράτφορντ απόν Έιβον – Bicester Outlet
Village )
Αγγλικό πρόγευµα σε µπουφέ και είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε τι̋ βόλτε̋ σα̋ για ψώνια και τι̋
επισκέψει̋ σα̋ σε διάφορα αξιοθέατα τη̋ πόλη̋ µια̋ και είναι ανεξάντλητη σε καταστήµατα,
τέχνη και ψυχαγωγία. Για ένα καλό γεύµα συνιστούµε το κινέζικο Royal China στη Baker street , το
Gaucho Piccadilly για steaks, τα κλασικά παραδοσιακά Rules & Simpsons και το πολυτελέ̋ The
Wolseley στο Mayfair. Όσοι επιθυµείτε µπορείτε να συµµετέχετε (έξοδα ατοµικά-60λίρε̋) στην
ηµερήσια εκδροµή µα̋ στην Αγγλική ενδοχώρα. Θα επισκεφθούµε δυο σηµαντικέ̋ πνευµατικέ̋
πόλει̋. Πρώτο̋ σταθµό̋ στην εκδροµή µα̋ η περίφηµη πανεπιστηµιούπολη τη̋ Οξφόρδη̋. Εκεί θα
έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε ένα µείγµα από µεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικού̋
οβελίσκου̋, που υψώνονται πάνω από τα φηµισµένα κολέγια, περιποιηµένα παρτέρια και κήπου̋,

τετράγωνε̋ αυλέ̋ µε κιονοστοιχίε̋ και αετώµατα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουµε µια γραφική
διαδροµή περνώντα̋ από τα παραδοσιακά χωριά τη̋ περιοχή̋ Κότσγουολτ̋ που θα µα̋ οδηγήσει
στην κωµόπολη του Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαµ Σαίξπηρ, ένα̋ από του̋
µεγαλύτερου̋ θεατρικού̋ συγγραφεί̋ και ποιητέ̋ στο κόσµο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που
γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδο̋ του Στράτφορντ. Στη συνέχεια θα αφιερώσουµε αρκετό χρόνο για
αγορέ̋ στο Bicester Outlet Village. Ένα µοναδικό χωριό µε µια αγορά που απαρτίζεται από 120
µπουτίκ µε τι̋ πιο γνωστέ̋ ευρωπἀκέ̋ και διεθνεί̋ φίρµε̋, (πρὀόντα περασµένων κολεξιόν) σε
τιµέ̋ που αγγίζουν µέχρι και 60% έκπτωση. Αργά το απόγευµα επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.

4. ΛΟΝ∆ΙΝΟ – (προαιρετική εκδροµή στο µαγευτικό κάστρο Λιντ̋ και στου̋ “Θρύλου̋ του
Καντέρµπουρι”)
Αγγλικό πρόγευµα σε µπουφέ και όλη η µέρα στη διάθεσή σα̋ για να χαρείτε την υπέροχη πόλη και
τι̋ όµορφε̋ γωνιέ̋ τη̋. Και όπω̋ όλοι γνωρίζουµε εκδροµή στο Λονδίνο δε νοείται χωρί̋ ψώνια. Η
περίφηµη Όξφορντ Στρητ µε τα αµέτρητα πολυκαταστήµατα τη̋ όπω̋ το Σέλφριντζι̋, η Μποντ
Στρητ µε του̋ γνωστού̋ οίκου̋ µόδα̋ υψηλή̋ ραπτική̋ και η Ρίτζεντ Στρητ µε καταστήµατα υψηλή̋
ποιότητα̋ αποτελούν αγοραστικό πόλο έλξη̋ εκατοµµυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίση̋ δεν
πρέπει να λησµονήσουµε το πολυκατάστηµα – αξιοθέατο Χάροντ̋ στο Νάιτσµπριτζ. Εναλλακτικά
προτείνουµε µία βόλτα στι̋ διάσηµε̋ αγορέ̋ του Λονδίνου όπω̋ του Πορτοµπέλο Ρόουντ στην
περιοχή του Νότινγκ Χίλ στο δυτικό Λονδίνο, την αγορά Spitalfields και Camden στο ανατολικό
Λονδίνο µε καταστήµατα και του̋ δεκάδε̋ πάγκου̋ που εµπορεύονται αντίκε̋ και άλλα είδη λἀκή̋
τέχνη̋ σε δεύτερο χέρι που µπορεί να σα̋ φανούν ευκαιρίε̋ αλλά και πολλά καλλιτεχνικά δρώµενα.
Όσοι όµω̋ από εσά̋ επιθυµείτε να περάσετε την ηµέρα σα̋ κάνοντα̋ κάτι διαφορετικό µπορείτε να
ακολουθήσετε (έξοδα ατοµικά-60λίρε̋) την εκδροµή µα̋ στο µαγευτικό Κάστρο Λίντ̋ και στο
θρυλικό Καντέρµπουρι. Πρώτο̋ σταθµό̋ στην εκδροµή µα̋ το νορµανδικό κάστρο του Λίντ̋. Ίσω̋ το
ωραιότερο του είδου̋ του στην Αγγλία. Υψώνεται παραµυθένιο πάνω από τον ίδιο του τον
αντικατοπτρισµό στη λίµνη που σχηµατίζει ο ποταµό̋ Λεν. Από το 1278 µέχρι την εποχή των Τιδόρ
χρησίµευε ω̋ βασιλική κατοικία , αγαπηµένο του Ερρίκου Η’. Μετά το τέλο̋ τη̋ επίσκεψή̋ µα̋ θα
συνεχίσουµε για να γνωρίσουµε από κοντά του̋ «Θρύλου̋ του Καντέρµπουρι». Επιβλητικά
µεσαιωνικά τείχη περιβάλλουν την πόλη από τρει̋ πλευρέ̋ µε γραφικά σοκάκια και σπίτια κτισµένα
κυρίω̋ από ξύλο. Βασιλιά̋ των Θησαυρών του Καντέρµπουρι είναι ο Καθεδρικό̋ του, Μητρόπολη
τη̋ Εκκλησία̋ τη̋ Αγγλία̋ και έδρα του πρώτου αρχιεπισκόπου τη̋. Θα έχουµε ελεύθερο χρόνο για
γεύµα και βόλτε̋ και αργά το απόγευµα θα επιστρέψουµε στο ξενοδοχείο µα̋. ∆ιανυκτέρευση.

5. ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΧΩΡΙΟ & ΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΖΟΡ – ΑΘΗΝΑ
Αγγλικό πρόγευµα σε µπουφέ και ελεύθερο πρωινό για µια τελευταία βόλτα και ότι επισκέψει̋ δεν
προλάβατε τι̋ προηγούµενε̋ µέρε̋. Το µεσηµέρι θα αναχωρήσουµε για να επισκεφθούµε την πόλη
του Γουίνζορ µε τα θερινά Ανάκτορα τη̋ Βασιλική̋ Οικογένεια̋ (προαιρετική είσοδο̋ στο κάστρο)
όπου θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε την κατοικία των Βασιλέων τη̋ Αγγλία̋ απ’ τον καιρό
του Γουλιέλµου του Κατακτητή, έκταση̋ πέντε στρεµµάτων που ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του
πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται µε τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα επίσηµα διαµερίσµατα
και το κουκλόσπιτο τη̋ Βασίλισσα̋ όπω̋ και το παρεκκλήσι του Σέιντ Τζωρτζ αφιερωµένο στον
προστάτη άγιο του Τάγµατο̋ τη̋ Περικνηµίδα̋. Μετά το τέλο̋ τη̋ περιήγησή̋ θα έχουµε ελεύθερο
χρόνο να απολαύσουµε µια βόλτα στα παραδοσιακά δροµάκια τη̋ όµορφη̋ οµώνυµη̋ πόλη̋
Γουίντσορ. Μεταφορά στο αεροδρόµιο του Λονδίνου και πτήση επιστροφή̋ για την Ελλάδα µε τι̋
καλύτερε̋ εντυπώσει̋ από την εκδροµή µα̋.

Περιλαµβάνονται
•
•
•
•
•
•
•

-Αεροπορικά εισιτήρια οικονοµικού ναύλου Aθήνα – Λονδίνο – Αθήνα µε τη Βritish Airways
-3 ή 4 διανυκτερεύσει̋ στο ξενοδοχείο τη̋ επιλογή̋ σα̋.
-Αγγλικό πρόγευµα σε µπουφέ στα προτεινόµενα ξενοδοχεία µα̋.
-Μεταφορέ̋ από το αεροδρόµιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα.
-Πανοραµική ξενάγηση τη̋ πόλη̋ του Λονδίνου & επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο.
-Εκδροµή στην πόλη και στο κάστρο του Γουίνζορ.
-Υπηρεσίε̋ έµπειρων τοπικών αντιπροσώπων του γραφείου µα̋ βάση των παρεχόµενων
υπηρεσιών/µετακινήσεων.

•
•
•
•

-Ασφάλεια αστική̋ ευθύνη̋.
-Ενηµερωτικό έντυπο – χάρτη̋ Λονδίνου.
-Φ.Π.Α.
-Σηµειώσει̋:

∆εν Περιλαµβάνονται
•

-Φόροι αεροδροµίων, επίναυλο̋ καυσίµων, ασφάλιση προσωπικών ατυχηµάτων,
απώλεια̋ αποσκευών και αποζηµίωση̋ προκαταβολή̋ λόγω σοβαρή̋ ασθένεια̋ € 170
συνολικά.

•

- Ό,τι δεν αναφέρεται στα περιλαµβανόµενα. Είσοδοι σε µουσεία, αρχαιολογικού̋ χώρου̋,
θεάµατα και γενικά όπου απαιτείται.

∆ίκλινο
Early Booking

∆ίκλινο

Επιβάρυνση
Μονοκλίνου

Παιδί
(2-12 ετών)

Κατηγορία
Ξενοδοχείου

€ 495*

€ 545

€ 120

€ 445

Holiday Inn Kensington 4*

€ 675*

€ 765

€ 300

€ 675

The Westbury Mayfair 5*

€ 595*

€ 645

€ 160

€ 495

Holiday Inn Kensington 4*

€ 775*

€ 845

€ 400

€ 695

The Westbury Mayfair 5*

*Οι τιµές Early Booking ισχύουν για έγκαιρες κρατήσεις έως 14/07 & για
περιορισµένο αριθµό θέσεων.

Από

Προς

Αναχ.

Άφιξη

Αριθµός
Πτήσης

Αθήνα

Λονδίνο

08:00

10:05

BA 631

Λονδίνο

Αθήνα

21:40

03:15

BA 634

Ξενοδοχεία:

Holiday Inn London – Kensingto
Kensington

The Westbury Mayfair

