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ΑΓΓΛΙΑ 

ΜΕ ΤΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟ ΣΤΗΝ ΑΓΓΛΙΑ 

γιατί η πρόκριση στους 8 του Europa League περνά από το σπίτι των Λύκων… 

 

4ήμερη αεροπορική εκδρομή / 3 διανυκτερεύσεις 

 

από €730,00 

 

Αναχώρηση 

18 Μαρτίου 2020 

 

Ένα υπέροχο ταξίδι στα Δυτικά Μίντλαντς και όχι μόνο!!! 

 

 

Ημέρα 1 (18/03/2020) 

ΑΘΗΝΑ, ΛΟΝΔΙΝΟ, MΠΑΘ, ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ 

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

Άφιξη, παραλαβή αποσκευών και συνάντηση με τον ξεναγό μας. Επιβίβαση στο πούλμαν και άμεση αναχώρηση για 

την πόλη του Μπαθ, τη δημοφιλή λουτρόπολη με ιαματικές πηγές που αποτελεί Μνημείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς 

από το 1987. Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε στο κέντρο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος για φαγητό. Το απόγευμα 

αναχώρηση για το Μπέρμινγχαμ. Άφιξη στο ξενοδοχείο. Παραλαβή και τακτοποίηση δωματίων. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 2 (19/03/2020) 

ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ, ΓΟΥΛΒΕΡΧΑΜΠΤΟΝ 

Πρωινό και περιήγηση στο κέντρο της πόλης του Μπέρμινγχαμ. Θα ξεναγηθούμε στα κυριότερα σημεία της πόλης και 

θα δούμε τα κανάλια της, τα οποία προσδίδουν μια όμορφη εικόνα σε αυτή. Χρόνος ελεύθερος και το μεσημέρι 

αναχώρηση για το Γουλβερχάμπτον. Άφιξη και χρόνος ελεύθερος στο κέντρο της πόλης για φαγητό, μπαίνοντας 

παράλληλα και στους ρυθμούς του μεγάλου αγώνα, όπως και ολόκληρη η πόλη. Αργά το μεσημέρι συνάντηση και 

μεταφορά μας στο Μolineux Stadium. Μετά το τέλος του αγώνα επιστροφή στο ξενοδοχείο. 

 

 

mailto:info@alltravelservices.com.gr


  

  

 

All Travel Services 
A N. Nikodimou 2, 105 57, Athens T +30 2103315750 F +30 2103315751 

E info@alltravelservices.com.gr     W www.alltravelservices.com.gr 

 

Ημέρα 3 (20/03/2020) 

ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ, ΤΣΕΣΤΕΡ 

Πρωινό και αναχώρηση για το Τσέστερ. Για σήμερα επιλέξαμε μια εκδρομή σε μια πανέμορφη πόλη πολύ κοντά στα 

σύνορα με την Ουαλία, η οποία φωλιάζει μέσα στα κοκκινωπά ρωμαϊκά τείχη και αναδίδει άρωμα εποχής των 

Tudors…! Με την άφιξή μας θα ξεναγηθούμε στο ιστορικό κέντρο της πόλης. Χρόνος ελεύθερος. Το απόγευμα 

επιστροφή στο ξενοδοχείο. Βράδυ ελεύθερο. 

 

Ημέρα 4 (21/03/2020) 

ΜΠΕΡΜΙΝΓΧΑΜ, ΑΘΗΝΑ 

Πρωινό, παράδοση δωματίων. Χρόνος ελεύθερος για μια τελευταία βόλτα στο κέντρο της πόλης. Το μεσημέρι 

μεταφορά στο αεροδρόμιο του Μπέρμινγχαμ για την πτήση της επιστροφής μας στην Αθήνα με ενδιάμεσο σταθμό 

(μέσω Μονάχου). Άφιξη στο Ελ. Βενιζέλος αργά το βράδυ. 

 

 

ΤΙΜΕΣ/ΑΤΟΜΟ  

ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΗΜΕΡΕΣ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ 2ΚΛΙΝΟ 1ΚΛΙΝΟ 3ΚΛΙΝΟ 

18/3 4 
Clayton Hotel Birmingham (4*) 

www.claytonhotelbirmingham.com  
€ 730 € 880 € 700 

 

 

Περιλαμβάνονται: 

1. Αεροπορικά εισιτήρια με τη Lufthansa Airlines 

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. Εκδρομή και ξενάγηση στο Μπαθ με ελληνόφωνο ξεναγό 

7. Περιήγηση/ξενάγηση στο Μπέρμινγχαμ με ελληνόφωνο ξεναγό 

8. Μεταφορές από/προς το Γουλβερχάμπτον και το Molineux Stadium 

9. Εκδρομή και ξενάγηση στο Τσέστερ με ελληνόφωνο ξεναγό 

10. Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας 

11. Ενημερωτικά έντυπα 

12. Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
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Δεν περιλαμβάνονται: 

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

2. 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 FRA 18MAR LH 1285 07:05 09:10 

FRA LHR 18MAR LH 904 10:00 10:45 

BHX MUC 21MAR LH 2511 17:30 20:20 

MUC ATH 21MAR LH 1754 21:25 00:50 
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