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1η ημέρα: ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΛΟΝΔΙΝΟ – ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΣΤΟ 
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο <ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ> και αναχώρηση για την 
πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και γνωριμία με τον τοπικό 
συνοδό μας, που είναι μόνιμος κάτοικος της πόλης και είναι ο 
καταλληλότερος να μας <μυήσει> στα μυστικά της. Στο δρόμο για το 
ξενοδοχείο θα έχουμε μια πρώτη και κατατοπιστικη παρουσίαση και 
γνωριμία με την πόλη μέχρι την άφιξη μας σε μια από τις 
χαρακτηριστικότατες βικτοριανές συνοικίες της πόλης, στις παρυφές 
του Hyde Park, όπου βρίσκεται το ξενοδοχείο μας. Η συνοικία αυτή ήταν 
ιδέα του πρίγκηπα Αλβέρτου, ο οποίος ζήτησε από τον Thomas Cubbitt, 
να κατασκευάσει μια συνοικία στο Λονδίνο, με μέγαρα σε 
αρχαιοελληνικούς αρχιτεκτονικούς ρυθμούς έχοντας σαν βασική του 
ιδέα τον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό. Άφιξη και τακτοποίηση στο 
ξενοδοχείο μας.

2η ημέρα : ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ – ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ
Πρόγευμα και ξεκινάμε την περιήγησή μας στην μαγική πόλη του 
Λονδίνου. Το Λονδίνο είναι ίσως η μοναδική ευρωπαϊκή μεγαλούπολη με 
τόσο διαφορετικές αρχιτεκτονικά συνοικίες. Το Mayfair με τα περίφημα 
ραφεία της Σαβιλ Ροου, το Chelsea με την περίφημη Kings Road, το 
Westminster με τις γεωργιανές γειτονιές του 18ου αι., οι γέφυρες του 
Τάμεση, είναι μερικές από αυτές. Θα ξεκινήσουμε την γνωριμία μας με 
το Λονδίνο ξεκινώντας από το φημισμένο Κensington, το Knightsbridge 
και τα περίφημα Harrods. Συνεχίζουμε διασχίζοντας το πολυσύχναστο 
σταυροδρόμι της Ευρώπης, το Hyde Park Corner και περνώντας από το 
παλάτι Buckingham, το Αββαείο του Ουέστμινστερ και την πλατεία των 
κοινοβουλίων, με τον περίφημο ωρολόγιο πύργο, Big Ben, θα 
απολαύσουμε την αριστοκρατική και επιβλητική υπόσταση της 
Βρετανικής πρωτεύουσας. Το London Eye, το City του Λονδίνου, οι 
ουρανοξύστες της ανατολικής πλευράς, με το υψηλότερο 
κατασκεύασμα της Δυτικής Ευρώπης, το Shard of Glass, θα μαγνητίσουν 
τα βλέμματα μας. Για τη συνέχεια, μια ακόμη πλευρά του μεσαιωνικού 
αλλά και βικτωριανού Λονδίνου, ο περίφημος Πύργος του Λονδίνου και 
οι γέφυρες Tower Bridge και London Bridge. Θα κλείσουμε την πρώτη 
μας γνωριμία με την πρωτεύουσα της Βρετανίας με την επίσκεψη των 
μαρμάρων του Παρθενώνα στο Βρετανικο μουσείο, με την περίφημη 
συλλογή αρχαιοτήτων από όλο τον κόσμο. Το Βρετανικό μουσείο 
δημιουργήθηκε το 1753 και άνοιξε τις πύλες του το 1759. Είναι το πρώτο 
μουσείο που καλύπτει όλες τις πτυχές της ανθρώπινης γνώσης, 
παρουσιάζοντας στο κοινό μια συλλογή με περισσότερα από 8 εκατ. 
εκθέματα. Το βράδυ με τη συνοδεία του ξεναγού μας μπορείτε να 
κάνετε έναν περίπατο μέχρι το Covent Garden, όπου μπορείτε να 
πάρετε δείπνο σε κάποιο από τα υπέροχα art deco μικρά εστιατόρια του 
Covent Garden οπως το Balthazar  ή το Tuttons ή ακόμη και το 
καλύτερο καφέ της πόλης το Delaney στο Αldwych. Απολαύσετε ένα 
κοκτέιλ στο roof garden του Me London ή ένα από τα περίφημα
cocktails του Dandelyan στο Sea Containers σε μια από τος πιο 
φαντασμαγορικές όχθες του Τάμεση.
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ΗΜΕΡΕΣ

Η Πρωτεύουσα του Ηνωμένου Βασιλείου δεν 
χρειάζεται πολλές συστάσεις. Είναι μια πόλη που 
σίγουρα θα σας συναρπάσει. Η μητρόπολη των 
τάσεων παραμένει ένας προορισμός-πόθος, που 
καταφέρνει πάντα να βρίσκεται στο επίκεντρο, χάρη 
στη μοναδική ατμόσφαιρα, τα πρωτοπόρα μουσεία, 
την έντονη νυχτερινή ζωή, τα πάρκα, τα πολύχρωμα 
παζάρια και το πολύπλευρο γαστρονομικό τοπίο. 
Ένα μοναδικό πρόγραμμα για να θαυμάσετε τη 
μοναδική πόλη, την Oxford Street, το Βρετανικό 
Μουσείο, αλλά έχουμε εξασφαλίσει για εσάς 
αεροπορικές θέσεις με απευθείας πτήσεις, 
ξενοδοχείο στο κέντρο με καλή σχέση ποιότητας 
τιμής, επισκέψεις-ξεναγήσεις στα σημαντικότερα 
αξιοθέατα και έναν ιδανικό “τοπικό φίλο” μόνιμο 
κάτοικο Λονδίνου. Εσείς απλά χαλαρώστε και 
απολαύστε την μοναδική πρωτεύουσα με τον 
καλύτερο τρόπο.

ΣΤΗΝ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΡΔΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ

Πάσχα στο Λονδίνο



899€ / 989€ 549€ / 599€

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ

Αναχώρηση Ξενοδοχείο
Τοποθεσία

13/04 Blakemore Hyde Park 4* plus

5+1 Ηµέρες | ∆ώρο η µία διανυκτέρευση

∆ιατροφή

Πρωινό

Θεσ/νίκη-Λονδίνο
21:15-22:55

Λονδίνο-Θεσ/νίκη
15:20-20:40

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
STORY PLACE

∆ΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Σύνολο φόρων 165€ κατ’ άτοµο
(µε τους δηµοτικούς φόρους)
Είσοδοι σε µουσεία & θεάµατα και ό,τιδήποτε προαιρετικό ή προτεινόµενο

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: Ένα προσωπικό αντικείµενο - χειραποσκευή 
διαστάσεων 40*20*25 και µία χειραποσκευή 10 κιλών, κατ’ άτοµο

Πρόγραµµα διακοπών (χωρίς πρόγραµµα ξεναγήσεων) -90€ ανά άτοµο
 

Θα βγάλετε τις πιο “in” φωτογραφίες
στο Κάστρο Ουίνσδορ και στην υπέροχη 

Οχφόρδη και θα έχετε την ευκαιρία
να βγείτε µια µοναδική φωτογραφία

τη βραδιά της Ανάστασης στην Αγία Σοφία την 
Ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία του Λονδίνου!

5η ημέρα: ΛΟΝΔΙΝΟ - ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ - DATCHET
Πρόγευμα 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 ατέλειωτους 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. 
Νωρίς το απόγευμα θα επιστρέψουμε στο κεντρικό Λονδίνο, όπου σας προτείνουμε 
μια επίσκεψη στο περίφημο Harrods και την υπέροχη αγορά του Knightsbridge.

6η ημέρα : ΛΟΝΔΙΝΟ – ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Πρόγευμα και ελεύθερος χρόνος για έναν τελευταίο περίπατο στο Hyde Park και την 
μαγευτική λίμνη Serpentine. Εναλλακτικά, σας προτείνουμε να επισκεφθείτε την πιο 
ζωντανή και πολύχρωμη συνοικία του Λονδίνου, όπου είναι πολύ ευχάριστο να ζει 
κανείς ή να βολτάρει σαν τουρίστας...το Notting Hill. Το Notting Hill θεωρείται 
σήμερα η γειτονιά των πλουσίων. Αλλά η ζωντανή μουσική, τα χρωματιστά κτίρια, τα 
ζωντανά καφέ και τα μαγαζιά ευκαιρίας για μουσική το κάνουν και μια γειτονιά 
εναλλακτικής κουλτούρας. Το μέρος έγινε απολύτως διάσημο με την ταινία «Μια 
βραδιά στο Νότινγκ Χιλ». Στη συνέχεια επιβίβαση στο λεωφορείο μας για τη 
μεταφορά στο αεροδρόμιο Luton και την πτήση της αναχώρησης για την 
Θεσσαλονίκη. Άφιξη στην πόλη μας με τις καλύτερες εντυπώσεις.

Αεροπορική Εταιρία
WIZZAIR

Τιµή σε
δίκλινο, τρίκλινο

Non Ref / Κανονική Τιµή

Τιµή παιδιού
εως 12 ετών

Non Ref / Κανονική Τιµή

4η ημέρα: ΟΞΦΟΡΔΗ - ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΑΠΟΝ ΕΙΒΟΝ
Σήμερα ακολουθήστε μας σε μια ολοήμερη προαιρετική εκδρομή σε μια από τις κοντινές στο Λονδίνο κομητείες. Αφού διασχίσουμε την 
κομητεία του Μπακιγχαμσαιρ, πρώτος μας σταθμός θα είναι η Οξφόρδη, πασίγνωστη πανεπιστημιούπολη, θεμέλιο της Αγγλοσαξονικής 
εκπαίδευσης και σκέψης. Θα επισκεφθούμε κολλέγια όπως το Balliol, που απο το 1263 έχει τη φήμη των πιο πολιτικά ενεργών φοιτητών, 
έως το πασίγνωστο από τις ταινίες του Harry Potter, Christchurch College. Στη συνέχεια, διασχίζοντας τα χωριά των Cotswolds, το 
χαρακτηριστικότερο δείγμα της Αγγλικής επαρχίας, στην περιοχή των Μidlands, το Enstone, το Woodstock με την έδρα του δούκα του 
Marlborough, το Shipston on Stour θα φτάσουμε στο πανέμορφο και γραφικό Στρατφορντ απον Ειβον, χτισμένο στις όχθες του Avon, 
την πόλη που γεννήθηκε ο θεατροφιλόσοφος Σαίξπηρ. Οι γραφικές όχθες της ποταμού τα βικτωριανά σοκάκια, τα ξυλόγλυπτα σπίτια 
που χρονολογούνται από τον 16ο αιώνα, η εκκλησία της Αγίας Τριάδας, όπου έχει ταφεί ο Σαιξπηρ, θα αποτελέσουν σημεία αναφοράς 
της επίσκεψης μας. Αξίζει ένας περίπατος στα μικρά στενά σοκάκια, με τα χαρακτηριστικά σπίτια ή μια επίσκεψη στο γενέθλιο σπίτι του 
Σαίξπηρ και το Βασιλικό θέατρο. Εμείς θα σας προτείνουμε να γευματίσετε σε κάποιο τοπικό εστιατόριο ή παμπ της γραφικής πόλης.

3η ημέρα: ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟ ΛΟΝΔINΟ - ΑΣΤΕΡΟΣΚΟΠΕΙΟ GREENWICH, ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ 
ΤΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΗΣ
Πρόγευμα στο ξενοδοχείο. Σήμερα μπορείτε να ακολουθήσετε την προαιρετική μας εκδρομή στο ανατολικό Λονδίνο. Θα ταξιδέψουμε 
κατά μήκος του Τάμεση, επισκεπτόμενοι τις πασίγνωστες γέφυρες London Bridge και Tower Bridge, πριν περάσουμε στα Docklands, για 
να περπατήσουμε στα βήματα του Jack του αντεροβγάλτη. Η ξενάγηση μας προσφέρει φαντασμαγορικές όψεις του Λονδίνου, 
περνώντας από πολλά ιστορικά αξιοθέατα, βλέποντας επίσης τη νέα οικιστική περιοχή των Docklands και του Canary Wharf μέχρι το 
Greenwich. Στο γραφικό Γκρήνουιτς, λίκνο της ιστορίας της βρετανικής ναυτιλίας, φιλοξενείται το Βασιλικό Αστεροσκοπείο καθώς και 
το Ναυτικό μουσείο. Ο πρώτος μεσημβρινός της γης δημιουργήθηκε το 1851 εδώ απ τον Sir George Airy και από το 1884 και μετά όλα τα 
πλοία παγκοσμίως τον χρησιμοποιούν σαν σημείο αναφοράς για το παγκόσμιο στίγμα τους. Μετά την επιστροφή, ελεύθερος χρόνος. 
Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε το μουσείο κέρινων ομοιωμάτων Madame Tussaud’s, το περίφημο ενυδρείο του Λονδίνου ή τον 
πασίγνωστο τροχό της χιλιετηρίδας, το London Eye. Αργότερα το βράδυ σας προτείνουμε έναν ελαφρύ περίπατο 10 λεπτών από το 
ξενοδοχείο μας, για την παρακολούθηση της λειτουργίας της Ανάστασης στον Ορθόδοξο Καθεδρικό Ναό της Αγίας Σοφίας στο 
Bayswater.
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