ΛΟΝ∆ΙΝΟ- ΓΟΥΙΝΣ∆ΟΡ - ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ

1η µέρα: Αθήνα - Λονδίνο ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πρωινή πτήση µε την AEGEAN AIRLINES. Άφιξη και γνωριµία µε την Βρετανική
πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουµε από το αριστοκρατικό προάστιο του Σάουθ Κένσινγκτον για να θαυµάσουµε τα
ογκώδη, επιβλητικά µουσεία της Φυσικής Ιστορίας, Επιστηµών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούµε το µνηµείο
αφιερωµένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το Ρόγιαλ Άλµπερτ Χόλ. Στη συνέχεια θα περάσουµε από το Νάιτσµπριντζ
µε τα καλόγουστα πολυκαταστήµατα Χάροντς, Χάρβει Νίκολς. ∆ιασχίζοντας την Park Lane θα δούµε τη Marble Arch
και το αριστοκρατικό Mayfair. Στη συνέχεια θα κατευθυνθούµε προς την επίσηµη κατοικία της Βασιλικής
οικογένειας, τα ανάκτορα του Μπάκιγχαµ. Περνάµε από το Ουέστµινστερ µε την Πλατεία Κοινοβουλίου όπου
δεσπόζουν τα αγάλµατα Εθνικών Ηρώων, το Κτίριο του Κοινοβουλίου και το Αβαείο και συνεχίζουµε µε την
οικονοµική καρδιά του Ηνωµένου Βασιλείου το Σίτυ. Θα περάσουµε από τα Βασιλικά ∆ικαστήρια, τον Καθεδρικό
Ναό του Αγίου Παύλου, την Τράπεζα της Αγγλίας, το Χρηµατιστήριο και τον Πύργο Του Λονδίνου. Η ξενάγηση µας
ολοκληρώνεται στο Βρετανικό Μουσείο όπου θα ξεναγηθούµε στην πτέρυγα µε τα περίφηµα και µοναδικά
γλυπτά του Παρθενώνα. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο CORUS HYDE PARK 4* (
www.corushotels.com )
2η µέρα: Λονδίνο – ελεύθερη µέρα (Νυχτερινός γύρος πόλης)
Μπουφέ πρόγευµα και ελεύθερη µέρα στη διάθεση σας. Για τους φυσιολάτρες µπορείτε να επισκεφθείτε ένα από τα
δεκάδες πανέµορφα πάρκα του Λονδίνου όπως το Saint James Park, Kensington Gardens, Green Park και Hyde
Park όπου τις «γιορτές ντύνεται στα λευκά» εδώ βρίσκεται η χαρά για µικρούς και µεγάλους στο WONDERLAND µε
παιχνίδια µαγαζάκια και παγοδρόµιο. Το απόγευµα σας προτείνουµε µια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών
(έξοδα ατοµικά) στο νυχτερινό Λονδίνο. Θα περπατήσουµε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου το
west end µε τα υπέροχα musical, το soho µε τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, τη china town, τη leicester square η
πλατεία όπου λαµβάνουν χώρα οι πρεµιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών, το covent garden µε τους street
performers και την πανέµορφη σκεπαστή αγορά. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούµε στο πούλµαν για µια νυχτερινή
περιήγηση στο Τάµεση του Λονδίνου. Στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσηµα της πόλης, London Eye,
Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge,Shard. Αργά το βράδυ επιστροφή στο
ξενοδοχείο µας.
3η µέρα: Λονδίνο (Οξφόρδη-Στράτφορντ Απόν Έιβον - Bicester Outlet Village)
Μπουφέ πρόγευµα και όλη η ηµέρα στη διάθεσή σας. Όσοι επιθυµείτε µπορείτε να συµµετάσχετε (έξοδα ατοµικά)
στην ολοήµερη εκδροµή µας στην επαρχία της Αγγλίας. Πρώτη µας επίσκεψη η περίφηµη Πανεπιστηµιούπολη της
Οξφόρδης. Εκεί θα έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε ένα µείγµα από µεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς
οβελίσκους, που υψώνονται πάνω από τα παµπάλαια κολέγια, περιποιηµένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες
αυλές µε κιονοστοιχίες και αετώµατα. Ελεύθερος χρόνος για αγορές, περιήγηση. Επόµενη µας επίσκεψη, η

κωµόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, η γενέτειρα πόλη του William Shakespeare, έναν από τους µεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στο κόσµο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος
του Στράτφορντ και ελεύθερος χρόνος για µια βόλτα παρόχθια του ποταµού Έιβον. Ελεύθερος χρόνος για
µεσηµεριανό γεύµα. Τελευταία µας στάση το χωριό Bicester Outlet Village όπου θα έχουµε την ευκαιρία για αγορές
στις διάφορες µπουτίκ σε τιµές κόστους. Επιστροφή αργά το απόγευµα στο ξενοδοχείο µας.
4η µέρα: Λονδίνο - Κάστρο Γουίντσορ - Αθήνα
Μπουφέ πρόγευµα και χρόνος ελεύθερος. Το µεσηµέρι αναχώρηση για την εκδροµή µας στο Γουίντσορ. Εκεί θα
έχουµε την ευκαιρία να θαυµάσουµε το κάστρο του Windsor, την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό
του Γουλιέλµου του Κατακτητή. Θα επισκεφθούµε τα επίσηµα διαµερίσµατα και το Κουκλόσπιτο της Βασίλισσας
όπως και το παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Μετά το τέλος της επίσκεψής µας, θα έχουµε χρόνο να απολαύσουµε
µια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Αργά το απόγευµα θα αναχωρήσουµε για το αεροδρόµιο Χήθροου για
την πτήση επιστροφής µας στην Αθήνα.
Σηµείωση: Οι ανωτέρω εκδροµές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγµατοποιηθούν µε διαφορετική σειρά, χωρίς να
παραλειφθεί κάτι. Τελικό πρόγραµµα µε το ενηµερωτικό σας.

ΑΝΑΧ. : 8,22 Φεβρουαρίου , 1,8,15 Μαρτίου 4 µέρες

Τιµή Κατά άτοµο
∆ίκλινο
3ο άτ έως 12 ετών
Μονόκλινο

399
349
519

Φόροι αεροδροµίου & επίναυλοι καυσίµων 175 €
Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ - ΛΟΝ∆ΙΝΟ – ΑΘΗΝΑ µε τη AEGEAN
• Τρεις διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο CORUS HYDE PARK
• Πλουσιοπάροχο µπουφέ πρόγευµα καθηµερινά
• Μεταφορές, εκδροµές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις ως άνω πρόγραµµα
• Αρχηγός-συνοδός του γραφείου µας
• Ασφάλεια Αστικής ευθύνης & ταξιδιωτική για τους εκδροµείς έως 75 ετών
• Φ.Π.Α.

∆εν Περιλαµβάνονται:
Φόροι αεροδροµίων και επίναυλοι καυσίµων, είσοδοι σε µουσεία, µνηµεία & λοιπά αξιοθέατα, ποτά, φιλοδωρήµατα,
αχθοφορικά στα ξενοδοχεία, καθώς & ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόµενο

