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ΑΓΓΛΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

για τον τρίτο εκτός έδρας αγώνα στο φετινό Champions League… 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από €690,00 

 

Αναχώρηση 

24 Νοεμβρίου 2019 

 

Ένα υπέροχο ταξίδι στη Μητρόπολη της Ευρώπης. Το Λονδίνο είναι μια πόλη ετερόκλητη, πολυεπίπεδη, πολύπλοκη και 

αντιφατική. Θα το ανακαλύψουμε σε τέσσερις γεμάτες ημέρες και θα δώσουμε επιτόπου ραντεβού για την επόμενη 

επίσκεψή μας σε αυτή τη μοναδική πόλη…! 

 

Ημέρα 1 (24/11/2019) 

ΑΘΗΝΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό για το Λονδίνο. Άφιξη, παραλαβή 

αποσκευών και συνάντηση με τον ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και έναρξη της πανοραμικής μας ξενάγησης στη 

βρετανική πρωτεύουσα. Μεταξύ άλλων θα δούμε: το φημισμένο Κensington με τους ομώνυμους κήπους και το 

Παλάτι, τα επιβλητικά κτίρια των Μουσείων Φυσικής Ιστορίας, Επιστημών, Βικτώριας και Αλβέρτου, το Knightsbridge 

και το διάσημο πολυκατάστημα Harrods με τις εντυπωσιακές βιτρίνες, το Hyde Park, τη Μαρμάρινη Αψίδα, το Mayfair, 

το παλάτι του Buckingham, το Αββαείο του Westminster και την Πλατεία του Κοινοβουλίου με το το Big Ben, το London 

Eye, θα διασχίσουμε το City του Λονδίνου, τον Πύργο του Λονδίνου και τις γέφυρες Tower Bridge και London Bridge και 

θα κλείσουμε με την επίσκεψή μας στο Βρετανικό Μουσείο, όπου θα επισκεφθούμε τα ελληνικά εκθέματα. Αμέσως 

μετά μεταφορά στο ξενοδοχείο μας. Παραλαβή δωματίων, τακτοποίηση και χρόνος για ξεκούραση. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 (25/11/2019) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΟΞΦΟΡΔΗ, ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ, BICESTER VILLAGE 

Πρωινό. Για σήμερα σας έχουμε ετοιμάσει μια πανέμορφη ολοήμερη εκδρομή στα περίχωρα του Λονδίνου, ξεκινώντας 

από την παγκοσμίου φήμης πανεπιστημιούπολη Οξφόρδη. Στη συνέχεια θα επισκεφθούμε το πανέμορφο και γραφικό 
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Στράτφορντ, γενέτειρα του Ουίλλιαμ Σαίξπηρ, όπου θα επισκεφθούμε το σπίτι που γεννήθηκε. Χρόνος ελεύθερος για 

φαγητό και αναχώρηση για το εκπτωτικό χωριό Bicester Village, με τις ιδιαίτερα χαμηλές τιμές σε περισσότερες από 

120 επώνυμες boutiques που φιλοξενεί, στο οποίο και θα απολαύσουμε τον απογευματινό μας καφέ ή τσάι (Tea 

Time!). Αργά το απόγευμα επιστροφή στο Λονδίνο. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 3 (26/11/2019) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ & ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΡΗΝΟΥΙΤΣ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να περπατήσετε στους δρόμους και να επισκεφθείτε τις αγορές ή τα μουσεία του 

πάντα γοητευτικού και εντυπωσιακού Λονδίνου. Για όσους θελήσουν κάτι διαφορετικό, προτείνουμε προαιρετικά και 

ανεπιφύλακτα (κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό) μια μίνι κρουαζιέρα στον Τάμεση με επίσκεψη στο Γκρήνουιτς. 

Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Νωρίς το απόγευμα συνάντηση και αναχώρηση για το στάδιο Tottenham Hotspur Stadium 

για να παρακολουθήσουμε το μεγάλο αγώνα μεταξύ της Τόττεναμ και του Ολυμπιακού. Μετά το τέλος του αγώνα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 4 (27/11/2019) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό και παράδοση δωματίων (έως τις 12:00). Χρόνος ελεύθερος έως και το μεσημέρι όπου και μεταφορά μας στο 

αεροδρόμιο του Χήθροου. Πτήσεις με ενδιάμεσο σταθμό για την Αθήνα. Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ. 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

24/11 4 
Holiday Inn Kensington 

Forum (4*) 
€ 690 € 870 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με απευθείας πτήσεις της Lufthansa 

2. Όλοι οι φόροι αεροδρομίων 

3. Mία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8kgs ανά άτομο 

4. Τρεις (3) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* 

5. English breakfast καθημερινά 

6. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο του Λονδίνου 
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7. Πανοραμική ξενάγηση Λονδίνου με την άφιξη με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Ολοήμερη εκδρομή σε Oxford, Stratford και Bicester Village με ελληνόφωνο ξεναγό 

9. Μεταφορές από και προς το Tottenham Hotspur Stadium 

10. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

11. Ενημερωτικά έντυπα 

12. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση με εκδρομή στο Γκρήνουιτς 

2. Εισιτήρια εισόδου σε μουσεία, μνημεία και άλλα αξιοθέατα (όπου και αν αυτό απαιτείται) 

3. Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα 

4. Εισιτήρια αγώνα 

 

Σημειώσεις: 

• Στα περισσότερα ξενοδοχεία το τρίκλινο δωμάτιο είναι ουσιαστικά δίκλινο με προσθήκη τρίτης κλίνης. Ως εκ 

τούτου, μειώνεται ο ελεύθερος χώρος του δωματίου 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΑΤΗFRA     24NOV     LH1285   07:05-09:10 

FRALHR     24NOV     LH904     10:00-10:45 

LHRMUC    27NOV     LH2479   17:50-20:40 

MUCATH    27NOV     LH1754   21:25-00:50 
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