
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ  ΞΕΝΩΝ  ΓΛΩΣΣΩΝ 

Μ.  ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ 
 

 
Είμαστε στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσουμε ότι τα 

Εκπαιδευτήριά μας, στα πλαίσια των εκπαιδευτικών και 

ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων τους, θα πραγματοποιήσουν 

πενθήμερη εκδρομή στο Λονδίνο στις  1 – 5 Ιουλίου 2020. Κατά  

τη διάρκεια του ταξιδιού θα δούμε από κοντά πολλά από τα 

αξιοθέατα της πρωτεύουσας της Αγγλίας (τον πύργο του Big Ben,  

το αρχαιολογικό μουσείο με τα μάρμαρα του Παρθενώνα, τα 

ανάκτορα του Buckingham,  τον ποταμό Τάμεση, το μουσείο με τα 

κέρινα ομοιώματα της Madame Tussauds  και πολλά άλλα) και θα 

περάσουμε αξέχαστες στιγμές σε μια από τις ομορφότερες πόλεις 

του κόσμου.  
 

 Το πρόγραμμα της εκδρομής  έχει ως εξής: 
 

Τετάρτη    1-7-20   Αναχώρηση από  το  αεροδρόμιο  της  Αθήνας στις  7:00  και  άφιξη  

    στο Λονδίνο στις  9:50 π.μ.  Ακολουθεί  περιήγηση   και  ξενάγηση 

στο  κέντρο  της  πόλης  και  επίσκεψη στο γνωστό British Museum, 

με τα μάρμαρα του Παρθενώνα και χιλιάδες ακόμα θησαυρούς. Το  

απόγευμα  επίσκεψη  στην κοσμοπολίτικη Leicester Square για βόλτα 

και διασκέδαση. 

Πέμπτη  2-7-20 Την Παρασκευή το  πρωί  θα  επισκεφτούμε την περιοχή του “Little 

Venice” για να απολαύσουμε μια μίνι κρουαζιέρα στα κανάλια της 

περιοχής. Το μεσημέρι μας θα μας βρει να περπατάμε στο καταπράσινο 

Regent  Park και γευματίζουμε κοντά στην πανέμορφη λιμνούλα του. 

Στη συνέχεια μας περιμένει το διάσημο μουσείο της Madame 

Tussauds  με τα κέρινα ομοιώματα. Το βραδάκι θα  υπάρχει  

δυνατότητα  για  θέατρο  ή βόλτα  στο Piccadilly Circus. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Παρασκευή 3-7-20  Μετά το πρωινό, θα πάμε για βόλτα και ψώνια στη διάσημη Oxford  

Street, και το απόγευμα  θα βρεθούμε στην περιοχή του πύργου με το 

ρολόι Big Ben και τη Βουλή των κοινοτήτων. Στη συνέχεια θα έχουμε 

τη δυνατότητα  να ανεβούμε στο εντυπωσιακό  London  Eye, και μετά 

από την μοναδική θέα του Λονδίνου θα επισκεφτούμε το ομορφότερο 

Ενυδρείο στην Ευρώπη ή το Tower of London Museum, με τους 

 

 

  



θησαυρούς της βρετανικών βασιλικών ανακτόρων. Το βραδάκι θα 

ολοκληρωθεί με βόλτα και φαγητό στη Southbank του Τάμεση.  
 

Σάββατο  4/7/2020       Μετά το πρωινό, η ημέρα μας θα ξεκινήσει με έναν περίπατο στο Hyde  

Park και το Green Park που θα καταλήξει στο παλάτι  του 

Buckingham, όπου θα δούμε την αλλαγή φρουράς. Το μεσημέρι θα 

βρεθούμε στην διάσημη Trafalgar Square και την εκπληκτική Covent 

Garden, με την γνωστή όπερα και τους υπαιθρίους καλλιτέχνες. 
  

Κυριακή  5/7/2020     Θα  επισκεφθούμε  τον  ορθόδοξο  ναό  της  Αγίας  Σοφίας,  και  θα 

ξεκινήσουμε για μια μονοήμερη εκδρομή στην πόλη του Cambridge με 

τα διάσημα πανεπιστήμια. Το απόγευμα θα  πάρουμε το δρόμο για το 

αεροδρόμιο και θα επιστρέψουμε στην  Αθήνα στις 12:00 τα 

μεσάνυκτα.  

                                                  
 

Το κόστος του ταξιδιού για τα παιδιά και του 

γονείς τους είναι  530,00  Ευρώ το άτομο (συν φόροι 

αεροδρομίων 150,00 €) και στην τιμή αυτή 

περιλαμβάνονται: 

 

 

 Τα αεροπορικά εισιτήρια από Αθήνα για Λονδίνο με επιστροφή. 

 Η μεταφορά από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και πίσω. 

 Η διαμονή στο κεντρικό Royal National Hotel sup 3*** με English Breakfast. 

 Η περιήγηση και η ελληνόφωνη ξενάγηση στα αξιοθέατα του Λονδίνου. 

 Η κρουαζιέρα στα κανάλια της Little Venice.  

 H μονοήμερα εκδρομή με ξεναγό στην πόλη Cambridge. 

  

  

                    
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        Για να δηλώσετε συμμετοχή στην εκδρομή αυτή θα πρέπει να μας ενημερώσετε  το αργότερο 

μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2020, καταβάλλοντας ως προκαταβολή το ποσό των 300,00 Ευρώ. 

 

          Επειδή υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. 

 

  


