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1η μέρα  Πτήση για Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά στο 
ξενοδοχείο μας. Τακτοποίηση στα δωμάτια και ελεύθερος χρόνος 
για χαλάρωση και ξεκούραση στις εγκαταστάσεις του ξενοδοχείου.

2η μέρα  Λονδίνο (ξενάγηση πόλης και επίσκεψη στο 
βρετανικό μουσείο)
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για την ξενάγησή μας 
στη βρετανική πρωτεύουσα. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας 
οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας 
από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινγκτον, 
στη συνέχεια από τη 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 Σίτι, 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 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 τον λόγο της επίσκεψής μας. Μετά το 
τέλος της ξενάγησης θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Το 
απόγευμά μας είναι ελεύθερο.

3η μέρα  Εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο Γουίνδσορ 
– Προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση
Πρόγευμα και αναχώρηση για την εκδρομή στο Γουίνδσορ. Εκεί 
θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-
κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου 
του Κατακτητή. Βρίσκεται σε μία έκταση πέντε στρεμμάτων με 
επιβλητικά τείχη πάνω σε έναν λοφίσκο και περιτριγυρίζεται 
με τάφρο. Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα και το 
κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σεντ 
Τζόρτζις, αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της 
Περικνημίδας. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας, θα έχουμε 
χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα δαιδαλώδη δρομάκια της 
όμορφης πόλης. Νωρίς το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο 
μας. Μετά το μεσημέρι προαιρετικά μπορείτε να συμμετέχετε στην 
εκδρομή-κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με επίσκεψη στην πόλη 
του Γκρίνουιτς. Θα αναχωρήσουμε από το ξενοδοχείο για την 
αποβάθρα του Εμπάνκμεντ και θα επιβιβασθούμε στο ποταμόπλοιο 
που μετά από 45 λεπτά ταξιδιού στα αξιοθέατα στις όχθες του 
Τάμεση θα φτάσουμε στο Γκρίνουιτς. Εκεί θα επισκεφθούμε το 
Αστεροσκοπείο του Γκρίνουιτς και αργά το απόγευμα επιστροφή 
στο ξενοδοχείο μας.

5 ΗΜΕΡΕΣΛΟΝΔΙΝΟ
4η μέρα Λονδίνο (ελεύθερη ημέρα)
Μετά το πρωινό έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να ανακαλύψετε τα 
αξιοθέατα και τις γωνιές της περίφημης αυτής μητρόπολης. Προτείνουμε 
να ξεκινήσετε την περιήγησή σας σε αξιοθέατα της πόλης όπως το 
περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τισό, 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 πολυκαταστήματα 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. 
Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σας σε επισκέψεις περίφημων 
λονδρέζικων μουσείων όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από 
τα καλύτερα και φημισμένα του κόσμου και να αφιερώσετε και λίγο 
χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και Αλβέρτου που 
βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το μουσείο 
επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο επισκέπτη. 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.

5η μέρα Πτήση επιστροφής
Πρόγευμα και αναχώρηση για το αεροδρόμιο. Πτήση επιστροφής.

Περιλαμβάνονται  Αεροπορικά εισιτήρια μετ’ επιστροφής. Φόροι αεροδρομίων. Μεταφορές από και προς τα αεροδρόμια του εξωτερικού Μετακινήσεις με πολυτελή λεωφορεία. Διαμονή σε ξενοδοχεία 3* ή 4*. Ημιδιατροφή. 
Περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο πρόγραμμα. Έμπειρος αρχηγός - συνοδός. Ασφάλεια αστικής ευθύνης. Φ.Π.Α. Δεν περιλαμβάνονται Ό,τι δεν αναφέρεται στον πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό ή 
προτεινόμενο. Είσοδοι μουσείων και μνημείων.

Σημαντικές Σημειώσεις Η Smart Price ισχύει για κρατήσεις ένα (1) πριν την αναχώρηση.  Η τιμή περιλαμβάνει μία (1) χειραποσκευή 8kg ανά δύο 
(2) άτομα. Η επιβάρυνση επιπλέον χειραποσκευής ανέρχεται στα 12€ ανά δρομολόγιο. Τελικές ώρες πτήσεων με την έκδοση του ενημερωτικού της 
εκδρομής. 

Αναχωρήσεις Ξενοδοχείο Διατροφή Smart Price Κανονική 
Τιμή Επιβ. Μονόκ. Πτήσεις - Αερ. Εταιρία - Παρ/σεις

25.10
08.11
15.11
22.11
29.11
06.12

Royal National 3* 
or similar 

Πρωινό 560 € 660€ 150 €

Ryanair  
Θεσ/νίκη – Λονδίνο (STN) 

 Πτήση: FR 8583 22:35 – 23:59    
 

Λονδίνο (STN) – Θεσ/νίκη 
Πτήση: FR 8582 17:35 -22:45

GOLDEN


