ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ – ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ ΟΝ ΕΙΒΟΝ – ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ – ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΤΑΜΕΣΗ –
ΕΚΠΤΩΤΙΚΟ ΧΩΡΙΟ BICESTER VILLAGE – WARNER BROS STUDIO LONDON TOUR “THE MAKING OF HARRY
POTTER” - ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ – ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
και πολλά άλλα σε ένα μοναδικό ταξίδι με τους ΕΙΔΙΚΟΥΣ
1η Ημέρα: Ελλάδα – Λονδίνο – ξενάγηση πόλης & επίσκεψη Βρετανικού Μουσείου
(Προαιρετικός Νυχτερινός Γύρος )
Συγκέντρωση νωρίς το πρωί στο αεροδρόμιο και αναχώρηση για Λονδίνο . Άφιξη στο Λονδίνο και αμέσως θα αναχωρήσουμε για τη ξενάγηση της
πόλης. Ο ελληνόφωνος ξεναγός θα μας οδηγήσει στα σημαντικότερα αξιοθέατα του Λονδίνου περνώντας από το μνημείο του Αλβέρτου και το
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ, από το φημισμένο Χάϋντ Παρκ με τα ανάκτορα του Κένσινκτον , στη συνέχεια από την Μαρμπλ Αρτς ( μαρμάρινη αψίδα ) το
μοναδικό μαρμάρινο μνημείο στο Λονδίνο, όπως και από την πλατεία Τραφάλγκαρ, τον ομφαλό του Λονδίνου, από όπου θα διακρίνουμε και τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ όπου και διαμένει η Βασίλισσα Ελισάβετ Β’. Συνεχίζουμε τη πανοραμική ξενάγηση περνώντας από το περίφημο κτίριο του
Κοινοβουλίου που στεγάζει τη Βουλή των Κοινοτήτων και τη Βουλή των Λόρδων και φιλοξενεί το έμβλημα της πόλης το Μπιγκ Μπεν. Μετά από μια
ολιγόλεπτη στάση στον Πύργο του Λονδίνου θα συνεχίσουμε με το Σίτυ το μέρος όπου χτυπάει η οικονομική καρδιά του Ηνωμένου Βασιλείου για να
δούμε το Χρηματιστήριο ,την Τράπεζα της Αγγλίας και τον Καθεδρικό ναό του Αγίου Παύλου, αριστούργημα του Κρίστοφερ Ρεν. Η ξενάγησή μας
τελειώνει με την επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο. Η Ελληνική πτέρυγα με τα περίφημα Μάρμαρα του Παρθενώνα θα αποτελέσουν τον λόγο της
επίσκεψης μας. Μετά το τέλος της ξενάγησής μας θα αναχωρήσουμε για το ξενοδοχείο μας και τακτοποίηση στα δωμάτια. Το βράδυ γίνεται
προαιρετικά (έξοδα ατομικά-35λίρες) νυκτερινός γύρος της πόλης όπου θα μπορέσουμε να απολαύσουμε την πόλη, τα αξιοθέατα της και τις
περίφημες γέφυρες του Τάμεση φωταγωγημένα. Με αφετηρία την περίφημη πλατεία Πικαντίλι με το άγαλμα του Έρωτα (γιος της Αφροδίτης) στο
κέντρο της, ξεκινάμε τη βόλτα μας για να γνωρίσουμε την πλατεία Λέστερ, το κέντρο της νυκτερινής διασκέδασης του Λονδίνου. Συνεχίζουμε
διασχίζοντας το Σόχο και την κινέζικη συνοικία. Τέλος θα επισκεφθούμε την πλατεία Κόβεν Γκάρντεν με τη Βασιλική Όπερα του Λονδίνου και τους
πλανόδιους μουσικούς και τα διάφορα θεάματα που προσφέρουν οι μίμοι. Εκεί μπορούμε να δειπνήσουμε σε κάποιο από τα πολυάριθμα εστιατόρια
και παμπ της πλατείας. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
2η Ημέρα: Λονδίνο με αγορές και «αγορές»
(Προαιρετική εκδρομή και επίσκεψη στα Warner Bros Studio Tour London – The making of Harry Potter)
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και όλη η μέρα στη διάθεσή σας για να χαρείτε την υπέροχη πόλη και τις όμορφες γωνιές της. Και όπως όλοι
γνωρίζουμε εκδρομή στο Λονδίνο δε νοείται χωρίς ψώνια. Η περίφημη Όξφορντ Στρητ με τα αμέτρητα πολυκαταστήματα της όπως το Σέλφριντζις,
η Μποντ Στρητ με τους γνωστούς οίκους μόδας υψηλής ραπτικής και η Ρίτζεντ Στρητ με καταστήματα υψηλής ποιότητας αποτελούν αγοραστικό
πόλο έλξης εκατομμυρίων επισκεπτών του Λονδίνου. Επίσης δεν πρέπει να λησμονήσουμε το πολυκατάστημα – αξιοθέατο Χάροντς στο Νάιτσμπριτζ.
Εναλλακτικά προτείνουμε μία βόλτα στις διάσημες αγορές του Λονδίνου όπως του Πορτομπέλο Ρόουντ στην περιοχή του Νότινγκ Χίλ στο δυτικό
Λονδίνο, την αγορά Spitalfields και Camden στο ανατολικό Λονδίνο με καταστήματα και τους δεκάδες πάγκους που εμπορεύονται αντίκες και άλλα
είδη λαϊκής τέχνης σε δεύτερο χέρι που μπορεί να σας φανούν ευκαιρίες αλλά και πολλά καλλιτεχνικά δρώμενα. Όσοι όμως από εσάς επιθυμείτε να
περάσετε την ημέρα σας κάνοντας κάτι διαφορετικό μπορείτε να ακολουθήσετε (έξοδα ατομικά-60λίρες) την εκδρομή μας στο “μαγικό κόσμο του
Harry Potter” . Οι ιστορίες, τα μοναδικά ειδικά εφέ και φανταστικά πλάσματα έχουν κάνει αυτή την περίφημη σειρά ταινιών αγαπημένη σε μικρούς
και μεγάλους και τώρα, για πρώτη φορά, οι πόρτες είναι ανοικτές για όλους στο στούντιο από όπου ξεκίνησαν όλα. Θα έχετε την ευκαιρία να
βρεθείτε πίσω από τα παρασκήνια και να δείτε πολλά πράγματα που η κάμερα δεν εμφάνισε ποτέ. Από σκηνικά που κόβουν την ανάσα, σε
καταπληκτικά κοστούμια και κορυφαίες δημιουργίες πλασμάτων της μηχανο-ηλεκτρονικής τέχνης. Το απόγευμα και αφού τα μυστικά
αποκαλυφθούν… θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας. Για τη βραδινή σας ψυχαγωγία προτείνουμε να κλείσετε θέση σε μία από τις πολυάριθμες και
φαντασμαγορικές θεατρικές παραστάσεις - musical στη γνωστή θεατρική περιοχή του Λονδίνου. Διανυκτέρευση.
3η Ημέρα: Λονδίνο με γεύσεις και αξιοθέατα
(Προαιρετική εκδρομή Οξφόρδη – Στράτφορντ απόν Έιβον – Bicester Outlet Village).
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και είστε ελεύθεροι να συνεχίσετε τις βόλτες σας για ψώνια και τις επισκέψεις σας σε διάφορα αξιοθέατα της πόλης
μιας και είναι ανεξάντλητη σε καταστήματα, τέχνη και ψυχαγωγία. Για ένα καλό γεύμα συνιστούμε το κινέζικο Royal China στη Baker street , το
Gaucho Piccadilly για steaks, τα κλασικά παραδοσιακά Rules & Simpsons και το πολυτελές The Wolseley στο Mayfair. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να
συμμετέχετε (έξοδα ατομικά-70λίρες) στην ημερήσια εκδρομή μας στην Αγγλική ενδοχώρα. Θα επισκεφθούμε δυο σημαντικές πνευματικές πόλεις.
Πρώτος σταθμός στην εκδρομή μας η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης. Εκεί θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε ένα μείγμα από
μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους, που υψώνονται πάνω από τα φημισμένα κολέγια, περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες
αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Στη συνέχεια θα ακολουθήσουμε μια γραφική διαδρομή περνώντας από τα παραδοσιακά χωριά της περιοχής
Κότσγουολτς που θα μας οδηγήσει στην κωμόπολη του Στράτφορντ απόν Έιβον, τη γενέτειρα του Γουίλιαμ Σαίξπηρ, ένας από τους μεγαλύτερους
θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές στο κόσμο. Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι που γεννήθηκε και έζησε ο Βάρδος του Στράτφορντ και γεύμα σε
μπουφέ σε τοπικό επιλεγμένο εστιατόριο. Στη συνέχεια θα αφιερώσουμε αρκετό χρόνο για αγορές στο Bicester Outlet Village. Ένα μοναδικό
χωριό με μια αγορά που απαρτίζεται από 120 μπουτίκ με τις πιο γνωστές ευρωπαϊκές και διεθνείς φίρμες, (προϊόντα περασμένων κολεξιόν) σε τιμές
που αγγίζουν μέχρι και 60% έκπτωση. Αργά το απόγευμα επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
4η Ημέρα: Λονδίνο με πάρκα και μουσεία
(Προαιρετική κρουαζιέρα στον Τάμεση – Γκρήνουιτς).
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και έχετε όλη την ημέρα στη διάθεσή σας να γνωρίσετε καλύτερα τα πάρκα του κεντρικού Λονδίνου, το Χάιντ Παρκ με
τη λίμνη Σέρπανταιν, τους κήπους του Κένζινκτον με τα ομώνυμα ανάκτορα, το Ρίτζεντ Παρκ με το ζωολογικό του κήπο, το Σέιντ Τζέιμς Παρκ με τα
ανάκτορα του Μπάκιγχαμ και το Γκρην Παρκ που πάντα προσφέρονται για μια πρωτότυπη βόλτα. Μπορείτε πάλι να διαθέσετε το χρόνο σας σε
επισκέψεις περίφημων Λονδρέζικων μουσείων όπως το μουσείο Φυσικής Ιστορίας, ένα από τα καλύτερα και φημισμένα του κόσμου και να
αφιερώσετε και λίγο χρόνο στο μουσείο εικαστικών τεχνών της Βικτωρίας και Αλβέρτου που βρίσκεται ακριβώς δίπλα. Εξίσου σημαντικό θεωρείται
και το μουσείο επιστημών που συναρπάζει κάθε μικρό και μεγάλο επισκέπτη και βέβαια το περίφημο μουσείο των κέρινων ομοιωμάτων της Μαντάμ
Τυσσό - το καλύτερο στο είδος του, «για να γνωρίσετε από κοντά» μεγάλες προσωπικότητες της ιστορίας, της πολιτικής, της show biz και του
αθλητισμού. Όσοι επιθυμείτε μπορείτε να συμμετέχετε (έξοδα ατομικά-40λίρες) στην προαιρετική κρουαζιέρα που οργανώνουμε με τα ειδικά
πλοιάρια, στον Τάμεση. Αν και δεν είναι το μεγαλύτερο ποτάμι της Βρετανίας , ο Τάμεσης είναι το πιο διάσημο λόγω της σχέσης του με το Λονδίνο

και προσφέρει θαυμάσιες πανοραμικές όψεις της πόλης και των αξιοθέατων. Στο τέλος της κρουαζιέρας μας θα επισκεφθούμε το Γκρήνουιτς όπου θα
θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το Εθνικό Ναυτικό Μουσείο, το αρχοντικό Κουίνς Χάους και φυσικά το Γκρήνουιτς Πάρκ με το παλιό
Βασιλικό Αστεροσκοπείο. Θα έχουμε ελεύθερο χρόνο για μία βόλτα στην κλειστή αγορά της πόλης και γεύμα σε κάποια από τις παραδοσιακές της
παμπ και εστιατόρια. Χρησιμοποιώντας το DLR ( υπέργειο , ελαφρύ και αυτόματο τρένο των docklands ) θα επιστρέψουμε στο ξενοδοχείο μας αφού
πρώτα επισκεφθούμε το μεγαλύτερο στον κόσμο έργο αστικής ανάπτυξης, Κανάρι Γουάρφ , το «Μανχάταν του Λονδίνου». Πριν τη δύση μπορείτε
να επισκεφθείτε το περίφημο «μάτι» του Λονδίνου ή το νεότευκτο κτίριο Σάρντ, το ψηλότερο στη δυτική Ευρώπη με συνολικό ύψος τα 310μ. και
έργο του καταξιωμένου ιταλού αρχιτέκτονα Ρένζο Πιάνο και να απολαύσετε την καλύτερη θέα της πόλης μέχρι και 40χλμ. απόσταση από τα 135
μέτρα ύψος της ρόδας και μέχρι 64χλμ. απόσταση από τα 244 μέτρα ύψος του Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.
5η Ημέρα: Λονδίνο – εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο Γουίντσορ – Ελλάδα
Αγγλικό πρόγευμα σε μπουφέ και ελεύθερο πρωινό για μια τελευταία βόλτα και ότι επισκέψεις δεν προλάβατε τις προηγούμενες μέρες. Νωρίς το
μεσημέρι θα αναχωρήσουμε για να επισκεφθούμε την πόλη του Γουίντσορ με τα θερινά Ανάκτορα της Βασιλικής Οικογένειας ( προαιρετική είσοδος
στο κάστρο) όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε την κατοικία των Βασιλέων της Αγγλίας απ’ τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή,
έκτασης πέντε στρεμμάτων που ξετυλίγει τα επιβλητικά τείχη του πάνω σε ένα λοφίσκο που περιτριγυρίζεται με τάφρο. Θα επισκεφθείτε τα επίσημα
διαμερίσματα και το κουκλόσπιτο της Βασίλισσας όπως και το παρεκκλήσι του Σέιντ Τζωρτζ αφιερωμένο στον προστάτη άγιο του Τάγματος της
Περικνημίδας. Μετά το τέλος της περιήγησής θα έχουμε ελεύθερο χρόνο να απολαύσουμε μια βόλτα στα παραδοσιακά δρομάκια της όμορφης
ομώνυμης πόλης Γουίντσορ. Μεταφορά στο αεροδρόμιο του Λονδίνου και πτήση επιστροφής για την Ελλάδα με τις καλύτερες εντυπώσεις από την
εκδρομή μας.

ΤΕΛΟΣ ΕΚΔΡΟΜΗΣ

Σημειώσεις προγράμματος:
 Η σειρά των επισκέψεων διαφοροποιείται ανάλογα με τα ωράρια λειτουργίας των μουσείων, μνημείων, λοιπών αξιοθέατων καθώς και των
πτήσεων, χωρίς να παραλειφθεί καμία παροχή υπηρεσίας. Το οριστικό πρόγραμμα της εκδρομής δίνεται πέντε περίπου ημέρες πριν την εκάστοτε
αναχώρηση με το ενημερωτικό σημείωμα.
 Το 4ήμερο πρόγραμμα δεν περιλαμβάνει τη 2η μέρα.

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ GOLDEN BOOKINGS (Α’ έκδοση / 25 Μαΐου)
«ΛΟΝΔΙΝΟ Glam & Style and More ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ» 2015
Glam & Style
ΗΜΕΡΕΣ
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ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ
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Αεροπορικά
+ξενοδοχείο

Ibis Earls Court Hotel 3* sup
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Kensington Close Hotel &
Spa 4*

575

Kingsway Hall Hotel
Covent Garden 4*superior

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ

GOLDEN BOOKINGS

Για τις κρατήσεις που θα γίνουν μέχρι 04 ΙΟΥΛΙΟΥ και για ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ αριθμό θέσεων
κερδίζετε ΕΚΠΤΩΣΗ 100,00 € !!! το ζευγάρι
Τι σας προσφέρουμε:
 Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικού ναύλου με τις πιο ξεκούραστες απευθείας πτήσεις της Aegean Airlines.
Αθήνα-Λονδίνο Α3600 0915-1115 & Λονδίνο-Αθήνα Α3603 1635-2220
 Τις διανυκτερεύσεις (3 ή 4) στο ξενοδοχείο της επιλογής σας.
 Αγγλικό πρωινό σε μπουφέ.
 Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα .
 Πανοραμική ξενάγηση της πόλης του Λονδίνου & επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο.
 Εκδρομή στην πόλη και στο κάστρο του Γουίντσορ.
 Υπηρεσίες έμπειρων τοπικών αντιπροσώπων του γραφείου μας βάση των παρεχόμενων υπηρεσιών/μετακινήσεων
 Ασφάλεια αστικής ευθύνης με την Allianz Ελλάς (αριθμός ασφαλιστηρίου συμβολαίου 20007002)




Ενημερωτικό έντυπο – χάρτης Λονδίνου.
Φ.Π.Α.

Δεν περιλαμβάνονται:
 Φόροι αεροδρομίων και επίναυλοι καυσίμων: 175 € από/προς Αθήνα.
255 € από/προς Θεσσαλονίκη μέσω Αθηνών, 295 € από/προς άλλες πόλεις μέσω Αθηνών.
 Είσοδοι σε μουσεία – θεάματα , φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά και ότι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και δεν περιλαμβάνεται
στα πιο πάνω προσφερόμενα.

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ
( Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΤΕΙ ΕΛΑΧΙΣΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ 14 ΑΤΟΜΩΝ )
ΕΝΗΛΙΚΑΣ

ΠΑΙΔΙ
5-15ΕΤΩΝ

ΝΥΧΤΕΡΙΝΟΣ ΓΥΡΟΣ ΠΟΛΗΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ (4ώρες)

£ 30

£ 15

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ ΚΑΙ ΠΟΥΛΜΑΝ

ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΣΤΟΝ ΤΑΜΕΣΗ
ΚΑΙ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ (5ώρες)

£ 40

£ 20

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΣΥΝΟΔΟΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΚΑΡΤΑ ΜΜΜ – ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΠΛΟΙΑΡΙΟΥ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΗΝ ΟΞΦΟΡΔΗ – ΣΤΡΑΤΦΟΡΝΤ
& BICESTER VILLAGE (11ώρες)

£ 70

£ 30

ΕΜΠΕΙΡΟΣ ΞΕΝΑΓΟΣ – ΣΥΝΟΔΟΣ –
ΓΕΥΜΑ ΣΕ ΜΠΟΥΦΕ – ΠΟΥΛΜΑΝ

£ 70

£ 65

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ – ΕΚΔΡΟΜΕΣ

ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤA WARNER BROS STUDIO TOUR
LONDON – THE MAKING OF HARRY POTTER (7ώρες)

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΠΡΟΣ ΚΑΙ ΑΠΟ ΤΑ
ΣΤΟΥΝΤΙΟ ΚΑΙ Η ΕΙΣΟΔΟΣ

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΕΙΣΟΔΩΝ ΣΕ ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ – ΚΑΣΤΡΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ & ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΧΩΡΟΥΣ
ΕΝΗΛΙΚΑΣ
16-60 ΕΤΩΝ

ΕΝΗΛΙΚΑΣ
61+ΕΤΩΝ

ΠΑΙΔΙ
5-15 ΕΤΩΝ

ΚΑΣΤΡΟ ΓΟΥΙΝΤΣΟΡ

£ 19.20

£ 19.20

£ 11.30

ROYAL OBSERVATORY – ΓΚΡΙΝΟΥΙΤΣ

£ 07.00

£ 05.00

£ 02.00

MADAME TUSSAUD’S EXPERIENCE (ADVANCED TICKET)

£ 30.00

£ 30.00

£ 26.00

LONDON EYE ( STANDARD TICKET )

£ 21.50

£ 18.00

£ 15.50

LONDON DUNGEONS ( ΜΟΥΣΕΙΟ ΤΡΟΜΟΥ )

£ 24.60

£ 24.60

£ 19.20

SEA LIFE LONDON AQUARIUM

£ 19.00

£ 19.00

£ 14.00

THE VIEW FROM THE SHARD

£ 29.95

£ 29.95

£ 23.95

ΠΥΡΓΟΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

£ 22.00

£ 17.00

£ 10.00

HARRY POTTER – WARNER BROS STUDIO TOUR

£ 33.00

£ 33.00

£ 25.50

ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΧΩΡΟΣ ΣΤΟΟΥΝΧΕΝΤΖ

£ 14.50

£ 13.00

£ 8.70

ΓΕΝΕΘΛΙΟ ΣΠΙΤΙ ΣΑΙΞΠΗΡ

£ 12.25

£ 11.25

£ 08.00

ΑΞΙΟΘΕΑΤΑ – ΚΑΣΤΡΑ – ΜΟΥΣΕΙΑ

ΒΡΕΤΑΝΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ, ΕΘΝΙΚΗ ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, ΜΟΥΣΕΙΟ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ, ΒΙΚΤΩΡΙΑΣ &
ΑΛΒΕΡΤΟΥ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΤΕΙΤ, ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΤΕΙΤ & ΑΛΛΑ

ΔΩΡΕΑΝ

ΤΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΜΑΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ
The Westbury Hotel Mayfair 5* deluxe
Bond Street , Mayfair London W1S2YF
www.westburymayfair.com

Το ξενοδοχείο Westbury στο Mayfair του Λονδίνου άνοιξε το 1955 από την οικογένεια Phipps, λάτρεις του
αθλήματος Polo. Από τότε το ξενοδοχείο έχει επεκταθεί θεαματικά συνδέοντας το όνομα του με την επιτομή της
κομψότητας. Το Westbury προσφέρει 246 δωμάτια, εκ των οποίων 20 είναι σουίτες, όπου οι επισκέπτες
μπορούν να έχουν την καλύτερη περιποίηση με ειδικές ανέσεις και εξαιρετικές υπηρεσίες. Επιπλέον, οι
επισκέπτες μπορούν να απολαύσουν μια απίστευτη ποικιλία εδεσμάτων και gourmet γεύσεων με την απαράμιλλη
εκλεκτή κουζίνα του εστιατορίου Alyn Williams στο The Westbury, στο διακριτικό και συνάμα casual ιαπωνικό
εστιατόριο Sushi, Tsukiji και μια άτυπη γαστριμαργική εμπειρία στο The Bar Polo.
Το ξενοδοχείο Westbury διαθέτει επίσης το φημισμένο και πολυτελές μπαρ Polo, το οποίο προσφέρει μερικά από
τα καλύτερα ποτά και κοκτέιλ στο Mayfair του Λονδίνου. Στην πραγματικότητα, το Polo Bar ψηφίστηκε ως "Best
Bar Ξενοδοχείου της Χρονιάς» για το 2010.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη καρδιά του Λονδίνου, στο αριστοκρατικό Μέιφερ. Μία από τις πιο πλούσιες
γειτονιές του Λονδίνου. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκονται οι πιο εμπορικοί δρόμοι του Λονδίνου … η περίφημη
Όξφορντ στρήτ με τα δεκάδες εμπορικά καταστήματα και τα εκατοντάδες μαγαζιά ίσως το μεγαλύτερο
καταναλωτικό κέντρο της Ευρώπης. Εμπορικά καταστήματα όπως Selfridges, John Lewis, Debenhams, Marks &
Spencer, Nike Town, Primark, House of Fraser, Zara, Bershka., η Ρήντζεντ Στρητ με τους περίφημους οίκους
μόδας. Η πλατεία Πικαντίλυ με το γνωστό άγαλμα του έρωτα δημοφιλές σημείο συνάντησης.

καλύτερα δε γίνεται…!

Kensington Close Hotel & Spa 4*
Wrights Lane , Kensington, London W8 5SP
www.kensingtonclosehotel.com
Closest tube station: High Street Kensington
District & Circle lines

Το ξενοδοχείο Kensington Close Hotel & Spa βρίσκεται σε μια από τις περιζήτητες και δημοφιλείς περιοχές του
Λονδίνου, στο Βασιλικό δήμο του Kensington & Chelsea. Μόλις 100 μέτρα από το σταθμό του υπογείου High
Street Kensington που εξυπηρετείται από δυο γραμμές , τη District και Circle lines και την ομώνυμη οδό High
street Kensington, το δεύτερο πιο εμπορικό δρόμο του Λονδίνου, το καθιστά ως την καλύτερη επιλογή διαμονής.
Τα δωμάτια του ξενοδοχείου έξυπνα σχεδιασμένα δίνουν έμφαση στην άνεση και την κομψή πολυτέλεια.
Εξοπλισμένα με υψηλής ταχύτητας Wi - Fi σύνδεση στο Internet , μαζί με μια σειρά από άλλες σύγχρονες ανέσεις.
Διαθέτει Club δωμάτια που έχουν επιπλέον παροχές , όπως ειδικά προϊόντα περιποίησης , μπουρνούζια και

παντόφλες , καθημερινή τοπική εφημερίδα και πρόσβαση στο ιδιωτικό lounge club. Το ξενοδοχείο μπορεί να
υπερηφανεύεται δικαίως για τις 12 αίθουσες συνεδριάσεων εξοπλισμένες με την τελευταία λέξη της τεχνολογίας
που μπορούν να φιλοξενήσουν με επιτυχία κάθε εκδήλωση με τον καλύτερο σχεδιασμό από τους εξειδικευμένους
συνεργάτες μας.
Επιπροσθέτως διαθέτει το φημισμένο eMotion club, κέντρο υγείας και αναψυχής που φιλοξενείται μέσα στο
ξενοδοχείο Kensington Close. Το eMotion παρέχει μια διέξοδο από το θόρυβο και τη φασαρία της πόλης, δίνοντας
στους επισκέπτες μας τη δυνατότητα να ταξιδέψουν και να αποδράσουν από το άγχος της καθημερινότητας μέσα
από ένα πολυτελές και ήσυχο περιβάλλον με τις σύγχρονες εγκαταστάσεις που προσφέρει.

Kingsway Hall Hotel Covent Garden 4* superior
66, Great Queen Street, Covent Garden, London WC2B 5BX
www.kingswayhall.co.uk
Closest tube station: Holborn
Piccadilly & Circle lines

Το Kingsway Hall Hotel προσφέρει 4 αστέρων πολυτελή διαμονή στο Covent Garden και το καθένα από τα 170
ευρύχωρα δωμάτια και σουίτες του είναι εξοπλισμένα με όλα όσα χρειάζεστε για να χαλαρώσετε. Κάθε δωμάτιο
έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την άνεση και για να σας εγγυηθεί έναν γαλήνιο ύπνο. Όλα τα μπάνια διαθέτουν
μπανιέρα και ντους, με μαλακές πετσέτες και πολυτελή προϊόντα περιποίησης και όλες τις σύγχρονες ανέσεις.
Το ξενοδοχείο προσφέρει πλέον ΔΩΡΕΑΝ Wi-Fi!! και μια σειρά από επιλογές για φαγητό υψηλής ποιότητας, από
την υπέροχη ποικιλία μπουφέ πρωινού, το παραδοσιακό απογευματινό τσάι και μέσα από τα καλύτερα συστατικά
δημιουργούνται κάποια παραδοσιακά βρετανικά πιάτα στο εστιατόριο Harlequin, που θεωρείται ένα από τα
καλύτερα εστιατόριο του Covent Garden. Το lounge bar σερβίρει κλασικά σάντουιτς, ελαφριά γεύματα και μια
σειρά από ειδικά επιλεγμένα κρασιά μπύρες και κοκτέιλ, καθώς και εξαιρετικό ιταλικό καφέ.
Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη καρδιά του Λονδίνου στο West End. Η περιοχή πληροί τις προϋποθέσεις για να
καλύψει τις ανάγκες και του πιο απαιτητικού ταξιδιώτη. Σε απόσταση αναπνοής βρίσκεται εδώ και 300 χρόνια η
ζωντανή και πολύχρωμη αγορά του Κόβεντ Γκάρντεν, περιτριγυρισμένη από τα καφέ, τα μπαρ και τους
πλανόδιους καλλιτέχνες. Η καλύτερη επιλογή για τη διαμονή σας στο Λονδίνο...

