
 

5 ΗΜΔΡΗ ΑΔΡΟΠΟΡΙΚΗ ΔΚΓΡΟΜΗ ΣΟ ΛΟΝΓΙΝΟ  
 

 
 

 
1ε κέξα: Λνλδίλν μελάγεζε πόιεο θαη επίζθεψε ζην Βξεηαληθό Μνπζείν.  

  
Αλαρώξεζε κε πξσηλή πηήζε ηεο BRITISH AIRWAYS BA 631 ζηηο 08:00 από ην Διεπζέξηνο Βεληδέινο. Άθημε 

ζην Χήζξννπ ζηηο 10¨05 θαη αλαρώξεζε γηα ηελ γλσξηκία καο κε ηελ Βξεηαληθή πξσηεύνπζα. Θα μεθηλήζνπκε από 

ην αξηζηνθξαηηθό άνπζ Κέλζηλγθηνλ γηα λα ζαπκάζνπκε ηα νγθώδε, επηβιεηηθά κνπζεία ηεο Φπζηθήο Ιζηνξίαο, 
Δπηζηεκώλ, Βηθησξίαο θαη Αιβέξηνπ, ζα δνύκε ην κλεκείν αθηεξσκέλν ζηνλ πξίγθηπα Αιβέξην θαη ην Ρόγηαι 

Άικπεξη Χόι. ηε ζπλέρεηα ζα πεξάζνπκε από ην Νάηηζκπξηληδ κε ηα θαιόγνπζηα πνιπθαηαζηήκαηα Χάξνληο, 
Χάξβεη Νίθνιο. Γηαζρίδνληαο ηελ Park Lane ζα δνύκε ηε Marble Arch θαη ην αξηζηνθξαηηθό Mayfair. ηε ζπλέρεηα ζα 

θαηεπζπλζνύκε πξνο ηελ επίζεκε θαηνηθία ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηα αλάθηνξα ηνπ Μπάθηγρακ. Πεξλάκε από ην 
Οπέζηκηλζηεξ κε ηελ Πιαηεία Κνηλνβνπιίνπ όπνπ δεζπόδνπλ ηα αγάικαηα Δζληθώλ Ηξώσλ, ην Κηίξην ηνπ 

Κνηλνβνπιίνπ θαη ην Αβαείν. Η μελάγεζε καο νινθιεξώλεηαη ζην Βξεηαληθό Μνπζείν όπνπ ζα μελαγεζνύκε ζηελ 

πηέξπγα κε ηα πεξίθεκα θαη κνλαδηθά γιππηά ηνπ Παξζελώλα. Σν απόγεπκα  κεηαθνξά ζην μελνδνρείν καο ζην 
θέληξν ηνπ Λνλδίλνπ θαη ηαθηνπνίεζε ζηα δσκάηηα. Σν βξάδπ ζα πξαγκαηνπνηεζεί (πξναηξεηηθό) κηα  πεξηήγεζε 

δηάξθεηαο 4 σξώλ ζην λπρηεξηλό Λνλδίλν. Θα πεξπαηήζνπκε ζην θέληξν ηεο λπρηεξηλήο δηαζθέδαζεο ηνπ Λνλδίλνπ 
ην West End κε ηα ππέξνρα musical, ην Soho κε ηα ζθνηεηλά θαη ηδηαίηεξα ζνθάθηα, ηελ China Town, ηε Leicester 

Square όπνπ ιακβάλνπλ ρώξα νη πξεκηέξεο Χνιηγνπληηαλώλ ππεξπαξαγσγώλ. ηε ζπλέρεηα ζα επηβηβαζηνύκε ζην 

πνύικαλ γηα κηα λπρηεξηλή πεξηήγεζε θαηά κήθνο ηνπ πνηακνύ Σάκεζε. ηάζεηο γηα θσηνγξαθίεο ζηα σξαηόηεξα 
νξόζεκα ηεο πόιεο, London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge, 

Shard. Αξγά ην βξάδπ κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην   μελνδνρείν καο PREMIER INN TOWER BRIDGE 3* θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 

 

 
2ε κέξα: Λνλδίλν – κνπζεία Φπζηθήο Ιζηνξίαο θαη Δπηζηεκώλ – Πάξθν Αγ. Ιαθώβνπ  - WEST END. 

 
Μπνπθέ πξόγεπκα, κε ηελ βνήζεηα ηνπ αξρεγνύ καο θαη ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζα αλαρσξήζνπκε γηα ηελ 

επίζθεςε καο ζην Διιεληθό ρνιείν ηνπ Λνλδίλνπ, ζην Μνπζείν Φπζηθήο Ιζηνξίαο όπνπ ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα 
πεξηεγεζνύκε ζηα ακέηξεηα εθζέκαηα παιαηνληνινγίαο, δσνινγίαο, βνηαλνινγίαο θαη εληνκνινγίαο. πλερίδνπκε κε 

ην κνπζείν Δπηζηεκώλ, έλα από ηα πην δηάζεκα κνπζεία ζην θόζκν, πνπ παξνπζηάδεη επηηεύγκαηα ησλ ζεσξεηηθώλ 

επηζηεκώλ. Καη θπζηθά δελ ζα παξαιείςνπκε ην Μνπζείν Βηθησξίαο θαη Αιβέξηνπ ην κεγαιύηεξν κνπζείν 
εηθαζηηθώλ ηερλώλ ζην θόζκν. ηε ζπλέρεηα επίζθεςε ζην θεκηζκέλν πνιπθαηάζηεκα Harrods ζην Knightsbridge. 

Δπόκελε καο επίζθεςε ην SAINT JAMES’S PARK όπνπ κε κηα θπζηνιαηξηθή βόιηα κπνξνύκε λα ην ζπλδπάζνπκε κε 
αξθεηέο ζηάζεηο γηα θσηνγξαθίεο ζηελ επίζεκε θαηνηθία ηεο Βαζηιηθήο νηθνγέλεηαο, ηα αλάθηνξα ηνπ Μπάθηγρακ, ην 

Οπέζηκηλζηεξ κε ηελ Πιαηεία Κνηλνβνπιίνπ, ην Κηίξην ηνπ Κνηλνβνπιίνπ κε ην BIG BEN θαη ην Αβαείν. Αξγά ην 

απόγεπκα ζα θαηαιήμνπκε ζηελ παλέκνξθε πιαηεία Κόβελη Γθάξληελ. Δθεί κπνξείηε λα απνιαύζεηε έλαλ θαθέ ή 
θαη απνγεπκαηηλό γεύκα, παξαθνινπζώληαο θάπνηνπο από ηνπο δεθάδεο street performers (ηξαγνπδηζηέο, κίκνπο, 

θσκηθνύο θ.α). Θεαηξηθή Παξάζηαζε (musical ζην West End)(πξναηξεηηθό). Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη 
δηαλπθηέξεπζε. 



 

 

 
 

 
3ε κέξα: Λνλδίλν –  Madame Tussaud’s - θξνπαδηέξα Σάκεζε – Γθξίλνπηηο – London Eye.  

 

Πξόγεπκα ζην μελνδνρείν. Με ηε βνήζεηα ηνπ αξρεγνύ καο θαη 
ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο, ζα έρνπκε ηε δπλαηόηεηα λα 

επηζθεθηνύκε ην πεξίθεκν κνπζείν ησλ θέξηλσλ νκνησκάησλ 
ηεο Μαληάκ Σπζζό(πξναηξεηηθό) - ην θαιύηεξν ζην είδνο ηνπ, 

«γηα λα γλσξίζεηε  από  θνληά»  κεγάιεο  πξνζσπηθόηεηεο  ηεο 
ηζηνξίαο, ηεο πνιηηηθήο, ηεο show biz  θαη ηνπ αζιεηηζκνύ. ηε 

ζπλέρεηα ζα επηβηβαζηνύκε ζην απηόκαην ππέξγεην ηξαίλν DLR 

κε ηειηθό πξννξηζκό ην Greenwich όπνπ κπνξνύκε 
πεξηεγεζνύκε θαη επηζθεθζνύκε ην Δζληθό Ναπηηθό Μνπζείν, 

ειεύζεξνο ρξόλνο γηα γλσξηκία κε ηε παλέκνξθε εμνρηθή 
θσκόπνιε. Δπηζηξνθή ζην Λνλδίλν κε κηα κνλαδηθή θξνπαδηέξα 

δηα κέζνπ ηνπ Πνηακνύ Σάκεζε, κε ζέα ηα πην θεκηζκέλα 

νξόζεκα ηεο πόιεο κέζα από ην πνηάκη. ην ηέινο ηεο δηαδξνκήο εηνηκαζηείηε γηα κηα πηήζε πάλσ από ην Λνλδίλν, 
ζα επηβηβαζηνύκε ζε κηα θάςνπια ηνπ London Eye (πξναηξεηηθό) γηα λα απνιαύζνπκε κηα κνλαδηθή παλνξακηθή ζέα 

ηνπ θεληξηθνύ Λνλδίλνπ. Αξγά ην βξάδπ επηζηξνθή ζην μελνδνρείν θαη δηαλπθηέξεπζε. 

 
 

4ε κέξα: Λνλδίλν –εκεξήζηα εθδξνκή Oxford - Cotswolds – Stratford upon Avon.  
 

Μπνπθέ πξόγεπκα θαη νινήκεξε εθδξνκή ζηε Βξεηαληθή επαξρία. 

Πξώηε καο επίζθεςε ε πεξίθεκε Παλεπηζηεκηνύπνιε ηεο Ομθόξδεο. 
Δθεί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε έλα κείγκα από 

κεζαησληθά θηίξηα, εθθιεζηαζηηθνύο νβειίζθνπο, πνπ πςώλνληαη πάλσ 

από ηα πακπάιαηα θνιέγηα, πεξηπνηεκέλα παξηέξηα θαη θήπνπο, 
ηεηξάγσλεο απιέο κε θηνλνζηνηρίεο θαη αεηώκαηα. Διεύζεξνο ρξόλνο 

γηα αγνξέο, πεξηήγεζε. Γηα θαθέ πξνηείλνπκε ην Pret A Manger ζηελ 
Cornmarket street 26-27. ηελ ζπλέρεηα ζα αθνινπζήζνπκε κηα 

παλέκνξθε πινύζηαο θπζηθήο νκνξθηάο, επαξρηαθή δηαδξνκή 

πεξλώληαο από ηελ πεξηνρή Marlboro County θαη Cotswolds. Θα δνύκε 
βνζθνηόπηα, αγξνύο, θαιιηέξγεηεο παξαδνζηαθά ρσξηνπδάθηα, όπσο ην 

Woodstock κε ην παιάηη Blenheim, ην Enstone, Long Compton κε ηηο παξαδνζηαθέο  αρπξέληεο ζθεπέο ησλ ζπηηηώλ. 
Δπόκελε καο επίζθεςε, ε θσκόπνιε Stratford upon Avon, γελέηεηξα πόιε ηνπ William Shakespeare, ελόο  από ηνπο 

κεγαιύηεξνπο ζεαηξηθνύο ζπγγξαθείο θαη πνηεηέο παγθνζκίσο. Πξναηξεηηθή επίζθεςε ζην ζπίηη πνπ γελλήζεθε θαη 
έδεζε ν Βάξδνο ηνπ ηξάηθνξλη, θαη έπεηηα κάζεκα ζην ζρνιείν ηνπ αίμπεξ (Πξναηξεηηθό). Διεύζεξνο ρξόλνο γηα 

κηα βόιηα παξόρζηα ηνπ πνηακνύ Έηβνλ. Γηα κεζεκεξηαλό γεύκα, Βξεηαληθήο θνπδίλαο, πξνηείλνπκε έλα από ηα 

παξαδνζηαθά bistro εζηηαηόξηα ηεο Sheep street, όπσο ην Lambs, The Oppositions ή ην Vintner όια θηίξηα ηνπ 16νπ 
αηώλα ηεο επνρήο ησλ Σπδώξ. Δπηζηξνθή ην βξάδπ ζην μελνδνρείν καο. 

 
 
5ε κέξα: Λνλδίλν – Κάζηξν Γνπίλζνξ – Αζήλα 

 

Μπνπθέ πξόγεπκα θαη επίζθεςε ζην Διιεληθό ρνιείν. Χξόλνο 

ειεύζεξνο. Σν κεζεκέξη αλαρώξεζε γηα ηελ εθδξνκή καο ζην 
Γνπίληζνξ. Δθεί ζα έρνπκε ηελ επθαηξία λα ζαπκάζνπκε ην 

θάζηξν ηνπ Windsor ηελ θαηνηθία ησλ Βαζηιέσλ ηεο Αγγιίαο απ’ 

ηνλ θαηξό ηνπ Γνπιηέικνπ ηνπ Καηαθηεηή (πξναηξεηηθό). Θα 
επηζθεθζνύκε ηα επίζεκα δηακεξίζκαηα θαη ην Κνπθιόζπηην ηεο 

Βαζίιηζζαο όπσο θαη ην παξεθθιήζη ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ. Μεηά 
ην ηέινο ηεο επίζθεςήο καο, ζα έρνπκε ρξόλν λα απνιαύζνπκε 

κηα βόιηα ζηα γξαθηθά ζνθάθηα ηεο πόιεο. Αξγά ην απόγεπκα 

ζα αλαρσξήζνπκε γηα ην αεξνδξόκην Χήζξννπ γηα ηελ πηήζε 
επηζηξνθήο καο ηεο BRITISH AIRWAYS BA 632 ζηηο 13:15. 

Άθημε ζηελ Αζήλα ζηηο 19:00 .  
                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. ΠΑΡΑΛΑΒΗ - ΠΑΡΑΔΟΗ ΔΩΜΑΣΙΩΝ 

Η παράδοση και η παραλαβή των δωματίων στα ξενοδοχεία γίνεται περίπου στις 10.00΄-12.00΄ και στις 

16.00΄ αντίστοιχα (ανάλογα με την πολιτική του ξενοδοχείου), όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο.  

ΠΡΟΟΦΗ !!!  Όπως είναι διεθνώς καθιερωμένο και εφαρμόζεται στα μεγάλα ξενοδοχεία της Ευρώπης, κατά 

την τακτοποίηση των διατυπώσεων στην άφιξη, ζητείται η πιστωτική κάρτα ή κατάθεση μετρητών για 

κάλυψη τυχόν έξτρα καταναλώσεων κ.ά. προσωπικών δαπανών (PAY TV, Mini Bar, Σηλέφωνα από το 

δωμάτιο κλπ.). Βεβαίως, κατά την αναχώρηση επιστρέφονται οι τυχόν καταβολές μετρητών ή ακυρώνεται το 

απόκομμα της πιστωτικής κάρτας. 

2. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 

Για να επικοινωνήσετε τηλεφωνικά με την Ελλάδα:  

Από σταθερό τηλέφωνο:  

Διεθνές πρόθεμα         : 00  

Κωδικός της Ελλάδος : 30 

Κωδικός πόλεως          : π.χ. Αθήνα 210 

Αριθμός υνδρομητή: ……………………….  

π.χ. 0030210 .......(σε σταθερό τηλέφωνο) ή 003069....... 

(σε κινητό τηλέφωνο) 

Από κινητό τηλέφωνο: 

+ (διεθνές πρόθεμα αντί για 00) 

Κωδικός της Ελλάδος : 30 

Κωδικός πόλεως          : π.χ. Αθήνα 210 

Αριθμός υνδρομητή: ……………………….   

π.χ.:  +30210 .......(σε σταθερό τηλέφωνο) ή +3069.......(σε κινητό τηλέφωνο) 

τα κινητά τηλέφωνα το + πριν από τον κωδικό κλήσης της Ελλάδας (30), ανεξάρτητα από τη χώρα από 

την οποία καλείτε, προστίθεται συνήθως με παρατεταμένη χρήση του μηδενός (0) 

Παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τον πάροχό σας για να ενημερωθείτε σχετικά με τη χρήση του κινητού 

σας στο εξωτερικό 

Επίσης, μπορείτε να χρησιμοποιείτε τη σύνδεση Wi-Fi από τους κοινόχρηστους χώρους των ξενοδοχείων, 

εστιατορίων κλπ. και εφαρμογές, όπως Messenger, Viber, WhatsApp. 

 

3. ΔΙΑΥΟΡΑ ΩΡΑ 

Η Μεγάλη Βρετανία βρίσκεται 2 ώρες πίσω από την Ελλάδα  

(Ελλάδα: 12:00 - Αγγλία/κωτία: 10:00) 
 

 

 



 

4. ΗΛΕΚΣΡΙΚΟ ΡΕΤΜΑ  

Σάση Ρεύματος: 240V, 50Hz  

Σύπος πρίζας:  

Για φόρτιση κινητών κλπ. πρέπει να προμηθευθείτε τον ανάλογο αντάπτορα (UK VISITOR ADAPTOR) 

 

 

5. ΝΟΜΙΜΑ/ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ 

Σο εθνικό νόμισμα της Μεγάλης Βρετανίας είναι η τερλίνα ή Λίρα Αγγλίας (British 

Pounds, GBP, £), που διαιρείται σε 100 πένες (pence). Τπάρχουν νομίσματα 1, 2, 

5, 10, 20 και 50 πενών και μίας και δύο στερλινών και χαρτονομίσματα των 5, 10, 

20 και 50 στερλινών 

 

Ισοτιμία με το Ευρώ:  

1 £ = 1,12 €  

1 € = 0,89 £ 

ας προτείνουμε να κάνετε ΤΝΑΛΛΑΓΜΑ σε οποιαδήποτε τράπεζα ή ανταλλακτήριο εντός Ελλάδος, πριν 

την αναχώρησή σας.  

 

Οι πιστωτικές κάρτες χρησιμοποιούνται ευρύτατα και οι συναλλαγές είναι ασφαλείς . Βέβαια, θα πρέπει να 

έχετε ενημερώσει την τράπεζά σας ότι θα κάνετε συναλλαγές με την πιστωτική σας κάρτα στο εξωτερικό. 

Επίσης, οι χρεωστικές κάρτες χρησιμοποιούνται ως Visa ή Master, εφόσον υπάρχει ποσό στον 

λογαριασμό σας αντίστοιχο με τις αγορές που θέλετε να κάνετε. ε κάθε περίπτωση, ρωτήστε πάλι την 

τράπεζά σας για τη δυνατότητα χρήσης των πιστωτικών/χρεωστικών σας καρτών στην περιοχή! 

 

6. ΚΛΙΜΑ - ΡΟΤΦΙΜΟ 

Σο καλοκαίρι ελαφρά ρούχα και πιο ζεστά για τις ορεινές περιοχές, δηλαδή χειμωνιάτικα 

και φθινοπωρινά. Σον χειμώνα από μέτρια έως βαριά ρούχα και πολύ ζεστά για τις 

ορεινές περιοχές. 

 Σο αδιάβροχο χρειάζεται ολόκληρο τον χρόνο.  

Σο σπορ ντύσιμο είναι γενικά αποδεκτό, ενώ πιο επίσημη ενδυμασία χρειάζεται σε 

ορισμένα εστιατόρια και clubs.  

 άνετα παπούτσια περιπάτου, ομπρέλα ταξιδιού, μπουφάν, αδιάβροχο ή πλαστική κάπα Μην παραλείψετε:

(πάντζο), καπέλο και γυαλιά ηλίου. Έχετε πάντοτε μαζί σας ένα ελαφρύ μπουφάν ή φούτερ/fleece, καθώς 

ο κλιματισμός σε αεροπλάνα, πούλμαν και κλειστούς χώρους είναι συνήθως δυνατός. 

 

 

 

 

 



 

ΘΕΡΜΟΚΡΑΙΕ (0C) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Φρήσιμες και απαραίτητες πληροφορίες 

 

1) Αποσκευές: Δικαιούστε μία αποσκευή κατ’ άτομο μέχρι 23 κιλά και μία χειραποσκευή για την καμπίνα 

του αεροπλάνου μέχρι 7 κιλά. 

2) υνιστούμε να έχετε μαζί σας (στο σακ βουαγιάζ και όχι στη βαλίτσα που θα παραδώσετε στο 

αεροδρόμιο) τα προσωπικά σας φάρμακα. Υροντίστε ώστε η ποσότητα των φαρμάκων σας να σας 

καλύπτει για όλη τη διάρκεια του ταξιδιού και υπολογίστε και κάποια παραπάνω για περιπτώσεις απώλειας, 

καθυστερήσεων κλπ. Εξυπακούεται ότι τα επιπλέον φάρμακα θα τα βάλετε σε διαφορετική θέση. Καλό θα 

είναι να γράψετε το χημικό όνομα των φαρμάκων σας και έχετε μαζί σας την ιατρική συνταγή της 

προσωπικής φαρμακευτικής αγωγής. Ορισμένα φάρμακα δεν κυκλοφορούν σε κάποιες χώρες, ενώ 

αρκετές φορές δεν έχουν την ίδια εμπορική ονομασία.  

3) ε περίπτωση που φοράτε γυαλιά οράσεως ή φακούς επαφής, καλό είναι να έχετε μαζί σας ένα 

δεύτερο ζευγάρι.   

4) ύμφωνα με τους κανονισμούς ασφαλείας, οι ποσότητες προϊόντων σε υγρή μορφή που μπορείτε να 

μεταφέρετε στην καμπίνα του αεροσκάφους δεν πρέπει να υπερβαίνουν τα 100 ml, διαφορετικά θα 

κρατηθούν από τους υπεύθυνους κατά τον έλεγχο των χειραποσκευών του αεροδρομίου.  

5) Επίσης, αιχμηρά αντικείμενα, όπως ψαλίδια-νυχοκόπτες-λίμες-σουγιαδάκια κτλ., καθώς και αναπτήρες 

θα παρακρατηθούν κατά τον έλεγχο των χειραποσκευών του αεροδρομίου, γι΄ αυτό θα πρέπει να 

τοποθετηθούν στην βαλίτσα και όχι στην χειραποσκευή.  

6)  - ανάποδα από την Ελλάδα - με το τιμόνι των Η οδήγηση γίνεται στην αριστερή πλευρά του δρόμου

οχημάτων να βρίσκεται δεξιά. Πρέπει να προσέχετε ιδιαίτερα όταν κυκλοφορείτε με τα πόδια. υνηθίστε να 

κοιτάτε και από τις δύο πλευρές του δρόμου πριν τον διασχίσετε. 

 

  Πρώτες Βοήθειες, Αστυνομία, Πυροσβεστική: 999 

  Ωράριο καταστημάτων: 09:00 - 21:00 

  Σράπεζες: 09.30-15.30 

  Πρεσβεία και Προξενείο της Ελλάδας: 1A Holland Αrk, London W11 3TP, Σηλ: (171) 2293850 

 

** ΑΠΑΡΑΙΣΗΣΟ ΕΝ ΙΦΤ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΔΙΑΒΑΣΗΡΙΟ ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ  

ή ΝΕΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ** 

ΛΟΝΔΙΝΟ Ιαν Υεβ Μαρ Απρ Μάι Ιουν Ιουλ Αυγ επ Οκτ Νοέ Δεκ 

 
Μέση μέγιστη 

θερμοκρασία  
 

6 7 10 13 17 20 22 21 19 14 10 7 

 
Μέση ελάχιστη 

θερμοκρασία  
 

3 3 4 6 9 12 14 14 12 9 6 3 


