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ΑΓΓΛΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ 

γιατί η πρόκριση στους 16 του Europa League περνά από το Λονδίνο… 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή/3 διανυκτερεύσεις 

 

από €670,00 

 

Αναχώρηση 

26 Φεβρουαρίου 2020 

 

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 (26/02/2020) 

ΑΘΗΝΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ, ΒΡΑΔΥΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΠΟΛΗΣ (BY NIGHT) 

Συγκέντρωση νωρίς το μεσημέρι στο Ελ. Βενιζέλος και πτήση με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Βιέννης) για το Λονδίνο. 

Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με τον ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και έναρξη της βραδινής 

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, τον Πύργο του Λονδίνου και τις γέφυρες Tower Bridge και London 

Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 (27/02/2020) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΗΜΕΡΑ ΕΛΕΥΘΕΡΗ, (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΕΡΙΝΩΝ ΟΜΟΙΩΜΑΤΩΝ MADAME TUSSAUDS) 

Πρωινό και ημέρα ελεύθερη να περιηγηθείτε στην εντυπωσιακή βρετανική πρωτεύουσα. Εναλλακτικά, για όσους το 

επιθυμούν (κατόπιν συνεννόησης με τον αρχηγό) σας προτείνουμε προαιρετικά μια ομαδική επίσκεψη (group tickets) 
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στο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων Madame Tussauds. Πρόκειται για μια μοναδική εμπειρία που πραγματικά θα σας 

μείνει αξέχαστη. Το απόγευμα συγκέντρωση στο χώρο υποδοχής του ξενοδοχείου και μεταφορά μας στο Emirates 

αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

Ημέρα 3 (28/02/2020) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΚΑΣΤΡΟ ΟΥΙΝΔΣΟΡ 

Πρωινό 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. Επιστροφή νωρίς το απόγευμα στο 

ξενοδοχείο και βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 (29/02/2020) 

ΛΟΝΔΙΝΟ, ΑΘΗΝΑ  

Πρωινό, παράδοση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στη βρετανική πρωτεύουσα. Το μεσημέρι 

μεταφορά στο αεροδρόμιο και πτήση για Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό (μέσω Φρανκφούρτης). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος 

αργά το βράδυ. 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 

26/02 4 Copthorne Tara (4*) € 670 € 820 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με τις Austrian/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 κεντρικό ξενοδοχείο 4* 

5. English breakfast καθημερινά 

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

8. Μεταφορές από και προς το Emirates Stadium 

9. Εκδρομή μισής ημέρας στο Ουίνδσορ με προαιρετική είσοδο στο Κάστρο 

10. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

11. Ενημερωτικά έντυπα 

12. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 

Δεν περιλαμβάνονται: 

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

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

3. 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 

 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 

 

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ATH VIE 26FEB OS802 14:55 16:20 

VIE LHR 26FEB OS455 17:15 18:40 

LHR FRA 29FEB LH911 16:30 19:05 

FRA ATH 29FEB LH1284 20:50 00:35 
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