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1η ΜΕΡΑ: Αθήνα- Λονδίνο και προαιρετικός νυχτερινός γύρος πόλης 
 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά από το 
αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο μας. Ο αρχηγός μας θα φροντίσει να σας καθοδηγήσει στα αξιοθέατα και τις γωνιές της 
περίφημης αυτής μητρόπολης για μια πρώτη γνωριμία. Προτείνουμε 
αμέσως να ξεκινήσετε την περιήγηση σε αξιοθέατα της πόλης, όπως 
το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τουσό, το 
καλύτερο στο είδος του και το Οντιτόριουμ. Και όπως όλοι γνωρίζουμε, 
εκδρομή στο Λονδίνο δεν νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ 
Στριτ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματά της, όπως το «Σέλφριντζις», η 
Μποντ Στριτ με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και η 
Ρίτζεντ Στριτ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν 
αγοραστικό πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. 
Επίσης, δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα-αξιοθέατο 
«Χάροντς», στο Νάιτσμπριτζ. Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυχτερινός 
γύρος της πόλης, κατά τον οποίο θα μπορέσουμε να απολαύσουμε τη 
βρετανική πρωτεύουσα και τα αξιοθέατά της φωταγωγημένα. Με 
αφετηρία την περίφημη Πλατεία Πικαντίλι, με το άγαλμα του Έρωτα 
(γιος της Αφροδίτης) στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας, για να γνωρίσουμε την Πλατεία Λέστερ, το κέντρο της 
νυχτερινής διασκέδασης του Λονδίνου. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το Σόχο και την Κινεζική Συνοικία. Τέλος, θα 
επισκεφθούμε την Πλατεία Κόβεν Γκάρντεν, με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τους πλανόδιους μουσικούς και τα 
διάφορα θεάματα που προσφέρουν οι μίμοι. Μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποιο από τα εστιατόρια της πλατείας. 
Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
 
 
 
2η ΜΕΡΑ: Λονδίνο - Ξενάγηση πόλης και Βρετανικό Μουσείο 
 
Μετά το πρόγευμα, θα αναχωρήσουμε για την 
ξενάγησή μας στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο 
ελληνόφωνος ξεναγός μας θα μας οδηγήσει στα 
σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας 
από το φημισμένο Χάυντ Παρκ με τα ανάκτορα του 
Κένσινκτον, στη συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς 
(μαρμάρινη αψίδα) το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο 
στο Λονδίνο, όπως 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 την πανοραμική ξενάγηση περνώντας 
από το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου που 
στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή 
των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης, 
το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια ολιγόλεπτη στάση 
στον Πύργο του Λονδίνου, το σημείο και αξιοθέατο 
από όπου ξεκινάει η ιστορία μιας μεγάλης αυτοκρατορίας, θα συνεχίσουμε με το Σίτυ, το μέρος όπου χτυπάει η οικονομική 
καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να δούμε το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 
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Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η ελληνική 
πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν το λόγο της επίσκεψης μας. Μετά το τέλος της 
ξενάγησης, θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Νωρίς το απόγευμα μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» 
του Λονδίνου και να απολαύσετε την καλύτερη θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ. απόσταση από τα 135 μέτρα ύψος της 
ρόδας. Διανυκτέρευση. 
 

 
3η ΜΕΡΑ: Λονδίνο - Ελεύθερη Ημέρα(προαιρετική εκδρομή Οξφόρδη - Στράτφορντ Απόν Έιβον) 
Μετά το πρόγευμα, υπάρχει χρόνος ελεύθερος να γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάυντ Παρκ 
με τη λίμνη Σέρπανταιν, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο και το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα ανάκτορα του 
Μπάκιγχαμ, που πάντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. Ακόμα, μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής 
Ιστορίας, ένα από τα καλύτερα και πιο φημισμένα του κόσμου, 
αλλά και να αφιερώσετε λίγο χρόνο στο Μουσείο Εικαστικών 
Τεχνών Βικτωρίας και Αλβέρτου, το οποίο βρίσκεται ακριβώς 
δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μουσείο επιστημών που 
συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο επισκέπτη. Όσοι όμως δεν έχετε 
προγραμματίσει κάτι για σήμερα, σας προτείνουμε να 
ακολουθήσετε την ολοήμερη εκδρομή μας στην επαρχία της 
Αγγλίας, όπου θα επισκεφθούμε δύο σημαντικές «πνευματικές» 
πόλεις. Πρώτος σταθμός στην εκδρομή μας, η περίφημη 
πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να 
θαυμάσουμε τα υπέροχα κτίρια των κολεγίων και να πάρουμε μια 
γεύση από τον τρόπο ζωής των φοιτητών στο φημισμένο 
πανεπιστήμιο του κόσμου. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσουμε μια γραφική διαδρομή στην επαρχία της Αγγλίας, που θα μας 
οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ Απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ενός από τους μεγαλύτερους 
δραματουργούς και θεατρικούς συγγραφείς. Εκεί θα έχουμε χρόνο να γευματίσουμε σε κάποια παραδοσιακή παμπ, με θέα 
τον ποταμό Έιβον αφού περιηγηθούμε στα σημαντικότερα αξιοθέατα όπως το Βασιλικό θέατρο του Σαίξπηρ, το γενέθλιο 
σπίτι του, το δημοτικό σχολείο που μαθήτευσε, το σπίτι της Χάρβαρντ και άλλα. Επιστροφή στο Λονδίνο. Διανυκτέρευση. 

 
4η ΜΕΡΑ: Η μέρα της επιστροφής μας(προαιρετική Κρουαζιέρα στον Τάμεση) 
 
 
Μετά το πρόγευμα χρόνος ελεύθερος. Το μεσημέρι προαιρετικά μπορείτε να 
συμμετάσχετε στην εκδρομή - κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση, με 
επίσκεψη στην πόλη του Γκρήνουιτς. Θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο 
για την αποβάθρα του Εμπάνκμεντ και θα επιβιβασθούμε στο ποταμόπλοιο. 
Έπειτα από 45 λεπτά ταξιδιού στα αξιοθέατα στις όχθες του Τάμεση, θα 
φτάσουμε στο Γκρήνουιτς. Εκεί θα επισκεφθούμε το Αστεροσκοπείο και 
αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο μας, διά μέσου των καναλιών 
του Κανάρι Γουάρφ. Έπειτα θα αναχωρήσουμε για το αεροδρόμιο του 
Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα. 
 

 


