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Πάσχα στο Λονδίνο 
6 ημέρες από Θεσσαλονίκη 

Εγγυημένη αναχώρηση: 14/04/23 – 19/04/23 
 
1η ημέρα: Πτήση για Λονδίνο – Πρώτη γνωριμία με την πόλη – Τακτοποίηση 
στο ξενοδοχείο 
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Μεγάλης  Βρετανίας. 
Στη διαδρομή για το ξενοδοχείο θα πάρετε μια πρώτη γεύση από το Λονδίνο. Αρχικά, θα 
δούμε το Kensington, το φημισμένο Harrod’s και το πανέμορφο Hyde Park με τα ανάκτορα 
του Kensington. Έπειτα, θα δούμε την περίφημη Μarble Arch (Μαρμάρινη Αψίδα), που 
αποτελεί το μοναδικό μαρμάρινο μνημείο της πόλης και την πλατεία Trafalgar από την οποία 
διακρίνεται το ανάκτορο του Buckingham, τόπος διαμονής του Βασιλιά Καρόλου. 
Συνεχίζουμε περνώντας από το Κοινοβούλιο που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη 
Βουλή των Λόρδων και θα θαυμάσουμε το πιο αναγνωρίσιμο σημείο της πόλης το φημισμένο 
Big Ben. Μετά από μια σύντομη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα μεταφερθούμε στο 
ξενοδοχείο μας, όπου θα έχετε χρόνο για τακτοποίηση. Αυτή η πρώτη γνωριμία με την πόλη 
θα είναι ικανή να σας κατατοπίσει για το υπόλοιπο της παραμονής σας στην πρωτεύουσα 
της γηραιάς Αλβιώνας. 

 

2η ημέρα: Λονδίνο – Ξενάγηση στο Βρετανικό Μουσείο – Επίσκεψη και 
περίπατος στο Covent Garden 
Θα πάρουμε πρωινό στο ξενοδοχείο και θα ξεκινήσουμε έναν περίπατο στην καρδιά του 
Λονδίνου, άλλωστε εάν δεν περπατήσουμε μια πόλη δε θα την εξερευνήσουμε πραγματικά 
ποτέ. Ξεκινώντας, θα επισκεφθούμε το περίφημο Βρετανικό μουσείο. Είναι το διασημότερο 
αξιοθέατο της Μεγάλης Βρετανίας με 6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο και το αρχαιότερο 
εθνικό μουσείο. Βέβαια είναι διάσημο και γιατί έχει πολλές αντιπαραθέσεις λόγω της 
άρνησης να επιστρέψει εκθέματα στις χώρες προέλευσής τους. Φυσικά θα επισκεφθούμε 
την ελληνική πτέρυγα όπου φιλοξενούνται τα γλυπτά του Παρθενώνα αλλά και την 
αιγυπτιακή πτέρυγα με τις γνωστές μούμιες και άλλα ιστορικά εκθέματα. Στη συνέχεια, θα 
εξερευνήσουμε μια από τις πιο πολυσύχναστες και χαρακτηριστικές περιοχές του Λονδίνου, 
το Covent Garden, το πολύχρωμο Soho και το πολυσύχναστο Piccadilly. Πλανόδιοι μουσικοί, 
καλλιτέχνες, όμορφες βικτωριανές αγορές, υπέροχα μικρά μαγαζάκια, όμορφα εστιατόρια 
και διάσημα θέατρα συνθέτουν το ψηφιδωτό αυτής της πλευράς της πόλης. Η επίσκεψή μας 
θα ολοκληρωθεί νωρίς το μεσημέρι, όμως εσείς μπορείτε αν επιθυμείτε, να παραμείνετε και 
να εξερευνήσετε την αγορά του Covent Garden ή το Soho, σαν γνήσιοι Λονδρέζοι. 

 

3η ημέρα: Λονδίνο – Μαντάμ Τισό – Κρουαζιέρα – Γκρίνουιτς (προαιρετική 
εκδρομή) 
Σήμερα μπορείτε να αξιοποιήσετε τον χρόνο σας με τον τρόπο που επιθυμείτε. Μη διστάσετε 
να πάρετε πληροφορίες από τον τοπικό σας φίλο! Είναι τόσα τα αξιοθέατα που πρέπει να 
επιλέξετε… Μουσείο Φυσικής Ιστορίας, Εθνική πινακοθήκη, London Eye, κα. Μπορείτε, 
επίσης, να μας ακολουθήσετε σε μια επίσκεψη στο πασίγνωστο μουσείο κέρινων 
ομοιωμάτων, αυτό της Μαντάμ Τισό, το καλύτερο στο είδος του. Γνωρίστε και 
φωτογραφηθείτε με τις διασημότερες φιγούρες του Hollywood αληθινές ή φανταστικές και 
με κάθε είδους παγκόσμιους celebrities! Το μεσημέρι ετοιμάσαμε για εσάς μια προαιρετική 
κρουαζιέρα στον ποταμό Τάμεση με προορισμό την πόλη του Greenwich, όπου μπορείτε να 
επισκεφτείτε και το περίφημο αστεροσκοπείο. Το απόγευμα επιστροφή δια μέσου των 
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καναλιών του Canary Wharf, στο Λονδίνο, με τον μοναδικό υπέργειο σιδηρόδρομο DLR. Στην 
εκδρομή περιλαμβάνεται και ολοήμερο εισιτήριο για τα μέσα μεταφοράς στο Λονδίνο. 
(Κόστος προαιρετικής εκδρομής: 45€ για τους ενήλικες & 35€ για τα παιδιά) 
 

4η ημέρα: Λονδίνο – Επίσκεψη στο γραφικό χωριό Datchet (25 χλμ.) – 

Κάστρο Ουινδσορ (2,5 χλμ.) – Λονδίνο (30 χλμ.) 
Παίρνουμε ένα καλό πρόγευμα στο ξενοδοχείο και αναχωρούμε για το μαγευτικό χωριό 
Datchet, εκεί που το 1215, υπογράφτηκε η περίφημη Magna Carta. Ακολουθεί η αγαπημένη 
επίσημη κατοικία της βασιλικής οικογένειας, τα τελευταία 860 χρόνια, το περίφημο Windsor 
Castle. Θα χαθούμε στους ατελείωτους διαδρόμους του μεγαλύτερου σε χρήση κάστρου- 
παλατιού στον κόσμο. Οι αίθουσες με τις πορσελάνες, η αίθουσα των δείπνων του Waterloo, 
του ιπποτικού τάγματος Order of Garter, οι αίθουσες υποδοχής του Βασιλιά και της 
Βασίλισσας, ο διάδρομος του Αγίου Γεωργίου, είναι μόνο μερικά από τα σημεία που θα 
δούμε. Για το τέλος μας περιμένει η περίφημη σκεπαστή Βικτωριανή αγορά, μια από τις 
γραφικότερες της Αγγλίας, στην καρδιά του πανέμορφου χωριού στις όχθες του Τάμεση, που 
διατηρεί αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου και 19ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο 
δεσπόζει στο χώρο. Επιστροφή στο Κέντρο της  πόλης  το μεσημέρι και πρόταση μας είναι η 
επίσκεψη στο πολυκατάστημα Harrods, για shopping ή για ένα γεύμα στα περίφημα food 
halls. 

 

5η ημέρα: Λονδίνο – Περίπατος στο Southbank – Westminster 
Μετά από το πρωινό, σήμερα, θα αναχωρήσουμε για  έναν περίπατο στην ομορφότερη όχθη 
του Τάμεση, το Southbank. Θα ακολουθήσουμε νότια κατεύθυνση μέχρι τον Τάμεση. 
Θαυμάζοντας το πανόραμα που σχηματίζεται στην Millenium Bridge, μεταξύ του καθεδρικού 
του Αγίου Παύλου και της Tate Modern, θα βρεθούμε στη νότια όχθη. Από εκεί και με 
κατεύθυνση προς τα ανατολικά, θα περιπλανηθούμε από τα Docklands έως το 
φουτουριστικό κτίριο του Δημαρχείου του Λονδίνου και την περίφημη Tower Bridge. Το 
γραφικό επίνειο του Λονδίνου, το St Catherine’s Docks, όπου πλήθος ταχύπλοων και 
ιστιοφόρων σκαφών βρίσκουν ασφαλές καταφύγιο, αλλά και τα χαρακτηριστικά βικτωριανά 
πλακόστρωτα δρομάκια, όπου κάποτε σύχναζε ο Jack ο Αντεροβγάλτης, μπορούν να είναι η 
πρώτη μας επίσκεψη. Στη συνέχεια, μπορούμε να κάνουμε μια στάση για γεύμα σε κάποια 
από τις pub της νότιας όχθης ή να συνεχίσουμε με προορισμό το London Eye και τη γέφυρα 
του Westminster. H πλατεία των κοινοβουλίων, το Big Ben, το Αββαείο του Westminster και 
το πάρκο St James, με τα πάνω από 135 είδη πουλιών και τους περίφημους μαύρους κύκνους, 
αποτελούν σημεία αναφοράς της βρετανικής πρωτεύουσας. 

 

6η ημέρα: Λονδίνο – Αεροδρόμιο – Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό στο ξενοδοχείο μας, θα επιβιβαστούμε στο λεωφορείο για την μεταφορά 
στο αεροδρόμιο και την πτήση της αναχώρησης για την Θεσσαλονίκη. 
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Τιμοκατάλογος 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Travelodge 
Kings Cross 
Royal Scot 3* 

(κεντρικό) 
Kings Cross 

695€ 775€ 475€ 555€ - - 260€ 

Corus Hyde 
Park4* (κεντρικό) 

Lancaster 
Gade/Hyde Park 

869€ 949€ 565€ 645€ - - 295€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 10/3/23 
**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 

Πτήσεις με Ryanair & EasyJet 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται η ελάχιστη 

συμμετοχή 8 ατόμων 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή) -140€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19): 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair  για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Λονδίνο και 
με την EasyJet  για το δρομολόγιο Λονδίνο – Θεσσαλονίκη. 

✓ Μία χειραποσκευή 10 κιλών και μία μικρή τσάντα ανά άτομο 
✓ Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου 
✓ Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
✓ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για 5 διανυκτερεύσεις με πρωινό 

καθημερινά 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν Περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 165€ 

 

14/04 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ – 

ΛΟΝΔΙΝΟ 
12:25 – 13:50 

 

19/04 
ΛΟΝΔΙΝΟ – 

ΘΕΣΣΑΛΟNIKH 
14:05 – 19:20 


