ΚΕΝΤΡΙΚΟ:
Μητροπόλεως 16
τηλ. 2310 284.300, 284.880,
284.113, 2311 274.980

ΓΡΑΦΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ:
Μητροπόλεως 18 – 3ος όροφος
τηλ 2310 284 315

ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ:
Πόντου 88
τηλ. 2310 43.43.53

ΝΕΑΠΟΛΗ:
Ανδ. Παπανδρέου 73
Τηλ. 2310 63.68.12

www.athoshellas.gr

athostravel

ΛΟΝΔΙΝΟ 4&5ΗΜΕΡΕΣ
1η ημέρα: Θεσ/νίκη – Λονδίνο
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη στο Λονδίνο και μεταφορά από
το αεροδρόμιο στο ξεν/χείο μας. Προτείνουμε αμέσως να ξεκινήσετε την επίσκεψη σε αξιοθέατα της πόλης όπως το
περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ Τουσσό, το καλύτερο στο είδος του καθώς και το περίφημο
Οντιτόριουμ. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις, η Μποντ Στρητ με
τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής, καθώς και το πολυκατάστημα Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ σίγουρα θα σας
κερδίσουν. Διαν/ση.
2η ημέρα: Λονδίνο ξενάγηση πόλης - Βρετανικό μουσείο
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσου με για τη ξενάγησή μας στη Βρετανική πρωτεύουσα. Θα ξεκινήσουμε από το Χάϋντ
Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον, στην συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς 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 τη 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, 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 Παύλου,αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας τελειώνει με
την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγαμε τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν
τον λόγο της επίσκεψης μας. Στην συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας. Το απόγευμα σας είναι ελεύθερο.
Το βράδυ γίνεται προαιρετικά νυκτερινός γύρος της πόλης όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πόλη και τα
αξιοθέατα της φωταγωγημένα. Επιστροφή στο ξεν/χείο.Διαν/ση ( 100 χλμ.).
3η ημέρα: Πύργος Γουίνσδορ Κρουαζιέρα στον Τάμεση
Μετά το πρόγευμα θα αναχωρήσουμε για προαιρετική εκδρομή στον Πύργο του Γουίνσδορ. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία
να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή. Θα επισκεφθούμε
τα επίσημα διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σαίντ – Τζώρτζις αφιερωμένο
στον προστάτη άγιο του Τάγματος της Περικνημίδας. Μετά το τέλος της επίσκεψής μας θα έχουμε χρόνο να απολαύσουμε
μια βόλτα στα δρομάκια της όμορφης ομώνυμης πόλης Γουίνσδορ. Νωρίς το μεσημέρι επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Για
τo απόγευμα προτείνουμε κρουαζιέρα στον ποταμό Ταμεση με επίσκεψη στην πόλη του Γκρινουιτς. Αργά το απόγευμα
επιστροφή στο ξενοδοχείο μας. Διαν/ση. (100χλμ.).
4η ημέρα: Λονδίνο - Προαιρετική εκδρομή Οξφόρδη
Μετά το πρόγευμα έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να γνωρίσετε καλύτερα την πόλη του Λονδίνου, όπως το Χάυντ
Πάρκ, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο και το Σέιντ Τζεημς Παρκ με τα ανάκτορα του Μπάκινχαμ, που πάντα
προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. Ακόμα μπορείτε να επισκεφθείτε το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας. Για όσους
επιθυμούν προτείνουμε εκδρομή στην περήφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης.Επιστροφήστο ξεν/χείο. Διαν/ση
( 300χλμ.)
5η ημέρα: Λονδίνο – Θεσ/νίκη
Μετά το πρόγευμα υπάρχει χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα και αγορές στην πόλη. Έπειτα θα αναχωρήσουμε
για το αεροδρόμιο του Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα.
Στην 4ήμερη εκδρομή δεν περιλαμβάνεται η 4η ημέρα.

Περιλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας
Πρωινό καθημερινά
Ξεναγήσεις περιηγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα
Ταξιδιωτική ασφάλιση
Δεν περιλαμβάνονται
Είσοδοι μουσείων και ότι αναφέρεται στο πρόγραμμα ως προαιρετικό ή προτεινόμενο.

ΛΟΝΔΙΝΟ
Ημέρες

4

5

(με RYANAIR/EASY JET)

Αναχωρήσεις

ΚΑΘΕ
ΠΕΜΠΤΗ &
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ

ΚΑΘΕ
ΠΕΜΠΤΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ

		

Ξενοδοχείο

Τιμή
σε δίκλινο

Τιμή
παιδιού

Tιμή
Μονοκλινου

ALEXANDRA 3*

165

109

255

QUEENS PARK 3*

189

119

289

SIDNEY VICTORIA 3*

225

139

369

HILTON OLYMPIA 4*

245

149

409

CORUS HYDE PARK 4*

259

159

435

DOUBLE TREE BY HILTON
HYDE PARK 4*

305

HILTON METROPOL 4* /
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4*

345

ALEXANDRA 3*

199

129

319

QUEENS PARK 3*

229

145

375

SIDNEY VICTORIA 3*

289

169

479

HILTON OLYMPIA 4*

309

185

529

CORUS HYDE PARK 4*

329

195

569

DOUBLE TREE BY HILTON
HYDE PARK 4*

389

219

685

HILTON METROPOL 4* /
THISTLE KENSINGTON GARDENS 4*

435

249

779

185

199

529

609

Στις πτησεις της RYANAIR περιλαμβάνoνται 1 χειραποσκευή έως 10κ / άτομο και 1 αποσκευή έως 15 κιλά ανα 2 άτομα.
Κόστος επιπλέον αποσκευής έως 15 κ – 50ε. (αφορα τις πτησεις της RYANAIR)
Στις πτησεις της EASY JET 1 χειραποσκευή έως 8κ ανά άτομο και 1 αποσκευή έως 20 κιλά ανά 2 άτομα.
Κόστος επιπλέον αποσκευής έως 15 κ – 60ε. (αφορα τις πτησεις της EASY JET)

Σημειώσεις

Πτήσεις
RYANAIR / ΕΑSY
JET
Φόροι
αερ/μιου
65ε

Πακέτο
μεταφορών
αεροδρομίου
&
Ξεναγήσεων
150ε

