
  

  

 

All Travel Services 
A N. Nikodimou 2 - Athens 105 57 T +30 2103315750 F +30 2103315751 
E info@alltravelservices.com.gr     W www.alltravelservices.com.gr  

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

ΛΟΝΔΙΝΟ 

 

 

5ήμερη & 6ήμερη αεροπορική εκδρομή/4 διανυκτερεύσεις & 5 διανυκτερεύσεις 

 

από € 545 

 

Αναχωρήσεις 

21, 22, 24, 29, 30 Δεκεμβρίου 2019 

 

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

αντιφατική. Χριστουγεννιάτικες διακοπές στη μοναδικά στολισμένη αγγλική πρωτεύουσα…! 

 

Ημέρα 1 

ΑΘΗΝΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ, ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος και απευθείας πτήση για την πρωτεύουσα της Αγγλίας. Άφιξη και 

ξενάγηση στα πιο σημαντικά αξιοθέατα. Θα περάσουμε από το φημισμένο Χάιντ Παρκ με τα ανάκτορα του 

Κένσινγκτον, έπειτα από τη Μαρμπλ Αρτς (Μαρμάρινη Αψίδα) και την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον «ομφαλό του 

Λονδίνου», από όπου θα διακρίνουμε και τα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ, κατοικία της Βασίλισσας Ελισάβετ Β’. 

Συνεχίζουμε με το περίφημο κτίριο του Κοινοβουλίου και το έμβλημα της πόλης, το Μπιγκ Μπεν. Έπειτα από 

ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτι, όπου χτυπά η οικονομική «καρδιά» του 

Ηνωμένου Βασιλείου, για να δούμε το Χρηματιστήριο, την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου 

Παύλου. Ολοκληρώνουμε την ξενάγησή μας με επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Θα επικεντρωθούμε στην ελληνική 

πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα. Μεταφορά στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση 

δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ) 
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Πρωινό και ημέρα ελεύθερη για να χαρείτε την υπέροχη πόλη. Όμορφες γωνιές όπως οι κήποι και τα ανάκτορα του 

Κένσινγκτον, το Ρίτζεντς Παρκ με το ζωολογικό κήπο, το Σαιντ Τζέιμς Παρκ και το Γκριν Παρκ προσφέρονται για βόλτα. 

Μπορείτε πάλι να επισκεφθείτε μουσεία, όπως το Φυσικής Ιστορίας ή το Εικαστικών Τεχνών Βικτωρίας και Αλβέρτου. 

Εξίσου σημαντικό θεωρείται και το Μουσείο Επιστημών. Εναλλακτικά, προτείνουμε βόλτα στην υπαίθρια αγορά του 

Πορτομπέλο Ρόουντ στην περιοχή Νότινγκ Χιλ. Το απόγευμα μπορείτε προαιρετικά να κάνετε κρουαζιέρα στον 

Τάμεση, με επίσκεψη στο Γκρίνουιτς. Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε κάποια από τις φαντασμαγορικές 

θεατρικές παραστάσεις. 

 

Ημέρα 3 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΕ ΟΞΦΟΡΔΗ, ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ, ΧΩΡΙΑ ΚΟΤΣΓΟΥΟΛΝΤΣ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη στη βρετανική πρωτεύουσα. Μπορείτε να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του 

Λονδίνου και να απολαύσετε την καλύτερη θέα της πόλης. Εναλλακτικά σας προτείνουμε ολοήμερη εκδρομή στην 

επαρχία της Αγγλίας. Πρώτος σταθμός η περίφημη Πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης και συνεχίζουμε, μέσω 

γραφικής διαδρομής, για την κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον, γενέτειρα του Ουίλιαμ Σαίξπηρ. Εκεί θα έχουμε 

χρόνο να γευματίσουμε σε παραδοσιακή παμπ με θέα τον ποταμό Έιβον, αφού περιηγηθούμε στα πιο σημαντικά 

αξιοθέατα. Τελευταία στάση τα χωριά των Κότσγουολντς, το γραφικό Woodstock, το επιβλητικό Shipston on Stour και 

το Enstone θα μας χαρίσουν μια εξαιρετική άποψη της αγγλικής γραφικής φύσης και αρχιτεκτονικής. Επιστροφή στο 

ξενοδοχείο αργά το απόγευμα. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟΣ ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη. Προτείνουμε βόλτα στα αξιοθέατα, είτε ψώνια στα καταστήματα της Όξφορντ Στριτ, 

Μποντ Στριτ, Ρίτζεντ Στριτ (ας μην ξεχνάμε ότι οι εκπτώσεις στο Λονδίνο ξεκινούν επίσημα στις 26/12). Το βράδυ 

γίνεται προαιρετικά νυχτερινός γύρος της πόλης με αφετηρία την περίφημη Πικαντίλι Σέρκους, με το άγαλμα του 

Έρωτα στο κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα στην Πλατεία Λέστερ, διασχίζουμε το Σόχο και την Τσάιναταουν και περνάμε 

από το Κόβεντ Γκάρντεν, με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου, τους πλανόδιους μουσικούς και μίμους. Μπορούμε να 

δειπνήσουμε σε κάποιο από τα εστιατόρια της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 5 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην πόλη όπως εσείς επιθυμείτε. 
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Ημέρα 6 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΔΣΟΡ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων και αναχώρηση για το Ουίνδσορ, προκειμένου να γνωρίσουμε τη μόνιμη κατοικία, τα 

τελευταία 860 χρόνια, της βασιλικής οικογένειας. Το πανέμορφο χωριό είναι χτισμένο στις όχθες του Τάμεση, 

διατηρώντας αναλλοίωτη την αρχιτεκτονική του 18ου αιώνα, ενώ το επιβλητικό Κάστρο δεσπόζει στο χώρο. 

Προαιρετική είσοδος στο Κάστρο του Ουίνδσορ. Xρόνος ελεύθερος για μια βόλτα στα γραφικά σοκάκια της πόλης. Στη 

συνέχεια, μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα. Τέλος του εντυπωσιακού 

ταξιδιού στην παγκοσμιούπολη του Λονδίνου! 

 

ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ ΗΜΕΡΕΣ EARLY BOOKING ΔΙΚΛΙΝΟ ΜΟΝΟΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 

21/12 5 €545 €595 + €225 €495 

22/12 5 €545 €595 + €195 €495 

22/12 6 €545 €595 + €225 €495 

24/12 5 €545 €595 + €225 €495 

29/12 5 €595 €645 + €295 €545 

30/12 6 €645 €695 + €315 €595 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπoρικά εισιτήρια με British Airlines 

2. Μία (1) αποσκευή έως 23 kgs και μία (1) χειραποσκευή έως 8 kgs 

3. Τέσσερις (4) ή πέντε (5) διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο Holiday Inn Bloomsbury (4*) ή παρόμοιο 

4. Αγγλικό πρωινό καθημερινά 

5. Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου 

6. Εκδρομές, περιηγήσεις, ξεναγήσεις όπως αναφέρονται στο αναλυτικό πρόγραμμα 

7. Έμπειρος συνοδός του γραφείου μας 

8. Ταξιδιωτικά έγγραφα 

9. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης  

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

1. Φόροι αεροδρομίων (€175) 

2. Είσοδοι σε χώρους και μουσεία (όπου και αν αυτό απαιτείται) 
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3. Εκδρομή στην Οξφόρδη, Στράτφορντ, χωριά Κότσγουολντς (κόστος €60,00/άτομο, η συμμετοχή δηλώνεται με 

την κράτηση) 

4. Νυχτερινός γύρος της πόλης (€40,00/άτομο, η συμμετοχή δηλώνεται με την κράτηση) 

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

 

Ειδικές σημειώσεις: 

 Η αναχώρηση 24/12 δεν πραγματοποιεί επίσκεψη στο Βρετανικό μουσείο καθώς παραμένει κλειστό 24, 25 

και 26/12. Οι ταξιδιώτες μπορούν να το επισκεφθούν μόνοι τους στις 27/12. Το ξενοδοχείο απέχει από το 

μουσείο 800 μέτρα 

 Οι αναχωρήσεις 21/12 και 22/12 (6ήμερο) δεν πραγματοποιούν επίσκεψη στο Κάστρο του Ουίνδσορ λόγω 

ώρας πτήσης 

 Η αναχώρηση 22/12 (5ήμερο) δεν πραγματοποιεί επίσκεψη στο κάστρο του Ουίνδσορ, καθώς το κάστρο 

παραμένει κλειστό 25 και 26/12 

 

Σημειώσεις:  

 Η εκδρομή πραγματοποιείται με συνεργαζόμενο τουριστικό γραφείο 

 Η σειρά των εκδρομών ενδέχεται να αλλάξει, εάν αυτό κριθεί απαραίτητο, χωρίς όμως να παραληφθεί καμία 

 Το Early Booking ισχύει για τις πρώτες συμμετοχές και για περιορισμένο αριθμό θέσεων 

 Οι παιδικές τιμές ισχύουν για διαμονή παιδιού (έως 12 ετών) στο ίδιο δωμάτιο με 2 ενήλικες, σε πρόσθετη 

κλίνη εκτός εξαιρέσεων 

 Τα παιδιά που ταξιδεύουν με τη συνοδεία ενός γονέα, χρειάζονται έγγραφη συγκατάθεση του άλλου γονέα 

από αστυνομικό τμήμα ή ΚΕΠ 

 Διαβατήριο σε ισχύ ή ταυτότητα νέου τύπου (εντός 15ετίας) είναι απαραίτητα για όλες τις εκδρομές στην 

Ευρώπη. Για εκδρομές εκτός χώρες Schengen ενημερωθείτε από το γραφείο μας. Οι ταξιδιώτες που δεν είναι κάτοχοι 

ελληνικών διαβατηρίων πρέπει να επικοινωνούν με την πρεσβεία της χώρας που θα ταξιδέψουν. Τα παιδιά έως 12 

ετών ταξιδεύουν μόνο με διαβατήριο σε ισχύ 

 Η συμμετοχή στην εκδρομή επιβεβαιώνεται κατόπιν σχετικής επικοινωνίας με προκαταβολή 30% ανά 

συμμετέχοντα και εξόφληση το αργότερο δεκαπέντε (15) ημέρες πριν από την αναχώρηση 

 

Μπορείτε να δείτε τις πληροφορίες των πτήσεων, εδώ 
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