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 5 έως 7 ημέρες
από 370€ / άτομο

με όλους τους φόρους!
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3 Γνωρίστε τη COMPASS!



Αφιερωμένοι εξ’αρχής στον τουρισμό εξελίσσουμε
συνεχώς τις υπηρεσίες μας με σκοπό την πλήρη κάλυψη
των αναγκών των πελατών μας.

Η COMPASS έχει εδραιωθεί στον απαιτητικό χώρο του
τουρισμού και επανεπενδύει συνεχώς στην ανοδική πορεία
που καταγράφει από την αρχή της λειτουργίας της.
Κυρίως όμως, καταξιώνεται μέρα με τη μέρα στις
συνειδήσεις των παλιών και νέων πελατών της, ως μια
αξιόπιστη εταιρία που με επαγγελματισμό συμβάλλει στη
βελτίωση του τουριστικού προϊόντος.

Τα στελέχη της COMPASS δίνοντας έμφαση στην
προσωπική εξυπηρέτηση και στην ποιότητα των
υπηρεσιών, είναι δίπλα σας για να ικανοποιήσουν την κάθε
σας ανάγκη!

Σήμερα, έπειτα από 14 χρόνια, τα στελέχη της COMPASS
μέσα από τη μακρόχρονη εμπειρία τους στο χώρο του
τουρισμού, είναι σε θέση να παρέχουν ολοκληρωμένες
υπηρεσίες τόσο για ταξίδια διακοπών όσο και
επαγγελματικά καλύπτοντας πλήρως τις απαιτήσεις σας.

Ζητήστε μας προσφορά για το Λονδίνο και επωφεληθείτε
από την ποιότητα και την εγγύηση καλύτερης τιμής της
COMPASS!

t. +30 2310 818111 
e. info@compasstravel.gr

Γνωρίστε την COMPASS!
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Εισαγωγή
Το Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο
συναρπαστικές πόλεις παγκοσμίως. Κάντε ένα
φανταστικό ταξίδι στον χρόνο, μαθαίνοντας την
πλούσια ιστορία και κληρονομιά της πόλης.

Στο Λονδίνο μπορείτε να θαυμάσετε Νορμανδικούς
πύργους, Ρωμαϊκά τείχη, αναγεννησιακή
λαμπρότητα αλλά και εκπληκτικά σύγχρονα
αρχιτεκτονικά επιτεύγματα! Ελάτε να ταξιδέψουμε
μαζί στην λαμπρότητα και στην μεγαλοπρέπεια της
πόλης, στα εκατοντάδες θεάματα και ορόσημα, στα
μιούζικαλ και τις γιορτινές εκδηλώσεις, στα
μουσεία που φιλοξενούν ανεκτίμητους θησαυρούς,
στους πιο φημισμένους εμπορικούς δρόμους και
στις τεράστιες εκτάσεις πράσινου. Μια
μεγαλούπολη που παραμένει οικεία, με τα
λιθόστρωτα δρομάκια, τα στενά σοκάκια και τις
πολυσύχναστες πλατείες που φιλοξενούν
καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και
μίμους.

Το Λονδίνο είναι μια παγκόσμια πρωτεύουσα όπου
θα συναντήσετε ανθρώπους από κάθε γωνιά του
πλανήτη. Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή,
πολυεθνική, και απόλυτα συναρπαστική. Το
Λονδίνο δεν μπορεί να εξημερωθεί, ούτε να
προσαρμοστεί… το μόνο που μπορείς να κάνεις
είναι να χαλαρώσεις, να χαρείς τον πλούτο που σου
προσφέρει και να απολαύσεις την περιπέτεια.



Αξιοθέατα
BIG BEN - WESTMINSTER PALACE 
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Το Westminster Palace στεγάζει το Κοινοβούλιο
του Ηνωμένου Βασιλείου και είναι χτισμένο  στην
καρδιά της πόλης. Μαζί με τον Πύργο του
Ρολογιού, το περίφημο "Big Ben" είναι ίσως η πιο
χαρακτηριστική εικόνα του Λονδίνου.

TOWER BRIDGE
Η διασημότερη γέφυρα του Λονδίνου έχει μήκος 
 265 μέτρα και είναι κινούμενη επιτρέποντας τα
μεγάλα πλοία να συνεχίσουν το ταξίδι τους μέχρι
τη γέφυρα του Λονδίνου. Μπορείτε να
επισκεφτείτε το εσωτερικό των δύο πύργων που
κρύβουν τον μηχανισμό ανέλκυσης της γέφυρας
και να περπατήσετε στην πεζογέφυρα που ενώνει
τους πύργους.

LONDON'S EYE
Με ύψος 135 μέτρα και δίπλα στον Τάμεση αυτή η
τεράστια ρόδα προσφέρει μία καταπληκτική θέα
όλης της περιοχής του Λονδίνου. Η βόλτα διαρκεί
μισή ώρα και με μικρές στάσεις θα σας δώσει όλο
το χρόνο να απολαύσετε την πανοραμική θέα που
με καθαρό καιρό σας επιτρέπει να δείτε μέχρι και
40 χιλιόμετρα μακριά. Το βράδυ που δεν έχει
πολλούς επισκέπτες και με την πόλη
φωταγωγημένη, το θέαμα είναι εκπληκτικό.

BUCKINGHAM PALACE
Η κατοικία της βασίλισσας Ελισάβετ έχει περίπου
600 δωμάτια, μεταξύ των οποίων η αίθουσα του
θρόνου, μια αίθουσα χορού, η πινακοθήκη ενώ
διαθέτει μέχρι και πισίνα. Όταν η Βασίλισσα
βρίσκεται εντός του παλατιού υψώνεται μία
σημαία. Καθημερινά στις 11πμ γίνεται η αλλαγή
της φρουράς που αποτελεί πόλο έλξης πολλών
τουριστών!



Αξιοθέατα
HYDE PARK
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Το Hyde Park είναι το μεγαλύτερο Πάρκο στο
κέντρο του Λονδίνου και ένα από τα πιο ιστορικά,
δημοφιλή και καλοδιατηρημένα Αστικά Πάρκα της
Ευρώπης και του κόσμου. Προσφέρει σε πολίτες
και επισκέπτες του Λονδίνου ήρεμες γωνίες για
αποφόρτιση από τους ρυθμούς της πόλης, αλλά
ταυτόχρονα διαθέτει αθλητικές εγκαταστάσεις,
παιδικές χαρές, καφέ και εστιατόρια, ενώ στον
χώρο του διοργανώνονται συναυλίες με τα
μεγαλύτερα ονόματα της διεθνούς μουσικής.
Ιστορικές έχουν μείνει οι εμφανίσεις στο Hyde
Park ονομάτων όπως οι Pink Floyd και Rolling
Stones.

TRAFALGAR SQUARE

WINDSOR CASTLE
Το Windsor Castle είναι το πιο διάσημο από όλα τα
κάστρα στην Αγγλία και μια από τις κύριες
κατοικίες της βασιλικής οικογένειας. Είναι επίσης
το μεγαλύτερο και αρχαιότερο κατοικημένο
κάστρο στον κόσμο καθώς αποτελεί βασιλική
κατοικία για σχεδόν 1.000 χρόνια!

Η Trafalgar Square είναι η μεγαλύτερη πλατεία του
Λονδίνου και σημείο συνάντησης από τα χρόνια
του μεσαίωνα μέχρι σήμερα. Στην πλατεία
δεσπόζει η στήλη του Νέλσον, νικητή της
ναυμαχίας του Τραφάλγκαρ που περιβάλλεται από
τα αγάλματα τεσσάρων λεόντων στη βάση της. Η
πλατεία είναι επίσης χώρος δημόσιων
συγκεντρώσεων και εορτασμών, όπως, π.χ., η
Παραμονή της Πρωτοχρονιάς.

WESTMINSTER ABBEY
Ένα από τα διασημότερα αξιοθέατα του Λονδίνου
είναι το Westminster Abbey, μία πανέμορφη
γοτθική εκκλησία που συγκαταλέγεται στα
μνημεία Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO.



Αξιοθέατα
PICADILLY CIRCUS
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Η Piccadilly Circus έχει στο κέντρο της το γνωστό
αγαλματάκι του φτερωτού θεού Έρωτα. Είναι
κομβικό σημείο της κυκλοφορίας του κέντρου και
οι τεράστιες γιγαντοοθόνες με τις διαφημίσεις
παρομοιάζουν την Piccadilly με την Times Square
της Νέας Υόρκης.

LONDON TOWER

HARRODS
Ένα από τα πιο εμβληματικά σημεία του Λονδίνου
είναι χωρίς αμφιβολία τα Harrods. Δύσκολα θα
ταξιδέψει κανείς στο Λονδίνο και δε θα
επισκεφτεί τα εμβληματικά Harrods. Το
πολυκατάστημα με την ιστορία που μετρά σχεδόν
200 χρόνια αποτελεί σήμερα σημείο αναφοράς για
τη Μεγάλη Βρετανία και πόλο έλξης για κάθε
τουρίστα που θα επισκεφτεί την πρωτεύουσα.

Στον πύργο επίσης μπορείτε να δείτε το
προσωπικό οπλοστάσιο των βασιλέων και συχνά
γίνονται αναπαραστάσεις σημαντικών γεγονότων
ενώ είναι και ο τόπος φύλαξης των κοσμημάτων
της Βασιλείας. Οι φύλακές του φορούν έως και
σήμερα τις παραδοσιακές στολές και ξεναγούν
τους τουρίστες στο εσωτερικό του.

KENSINGTON PALACE
Το αγαπημένο παλάτι πολλών διάσημων βασιλέων
στην ιστορία. Μέχρι σήμερα πολλοί πρίγκιπες και
πριγκίπισσες έχουν ζήσει εκεί με πιο γνωστή
κάτοικο την πριγκίπισσα Νταϊάνα της Ουαλίας. Το
παλάτι άνοιξε ξανά για το κοινό μετά από μία
ανακαίνιση που κράτησε 2 χρόνια και κόστισε 12
εκατομμύρια λίρες. Πλέον υπάρχει και ένα καφέ,
δύο καταστήματα καθώς και τέσσερις νέες
διαδρομές για να εξερευνήσετε το παλάτι.

https://www.bovary.gr/tag/harrods


Μουσεία
BRITTISH MUSEUM
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Το διασημότερο αξιοθέατο της μεγάλης Βρετανίας
με 6 εκατομμύρια επισκέπτες το χρόνο! Διαθέτει
περισσότερα από 8 εκατομμύρια εκθέματα από όλη
την παγκόσμια κληρονομία και ανάμεσά τους
βρίσκονται και τα πολυσυζητημένα μάρμαρα του
Παρθενώνα τα οποία αφαίρεσε ο Λόρδος Έλγιν.

MADAM TUSSAUDS

TATE MODERN
Πρώην εργοστάσιο παροχής ηλεκτρικής
ενέργειας, μεταμορφώθηκε το 2000 σε ένα από τα
πιο cool μουσεία σύγχρονης τέχνης. Στις εκθέσεις
συμπεριλαμβάνονται έργα σημαντικών
καλλιτεχνών του 20ου αιώνα, όπως ο Πικάσο, ο
Γουόρχολ και ο Νταλί. Μοναδικό το πανόραμα του
Λονδίνου από το cafe του 7ου ορόφου.

Στο διάσημο Μουσείο Κέρινων Ομοιωμάτων του
Λονδίνου «Μαντάμ Τισό», μπορείτε να δείτε σε
αληθινές διαστάσεις διάσημα πρόσωπα από την
ιστορία ή την σύγχρονη εποχή και να
φωτογραφηθείτε μαζί τους.

NATIONAL GALLERY
Φιλοξενώντας περισσότερα από 2.000 έργα
τέχνης, η Εθνική Πινακοθήκη του Λονδίνου
αποτελεί το μεγαλύτερο μουσείο τέχνης στη
Μεγάλη Βρετανία και ταυτόχρονα ένα από τα πιο
αξιόλογα του κόσμου. Ειδικά αφιερώματα,
περιοδικές εκθέσεις καθώς και ειδικές
ξεναγήσεις για παιδιά, κάνουν την επίσκεψη στην
Πινακοθήκη ακόμη πιο συναρπαστική. Εκτός από
την έκθεση των έργων τέχνης, διατίθεται
κατάστημα με αναμνηστικά, καφέ και εστιατόριο.



Μουσεία
MUSEUM OF NATURAL HISTORY
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Το μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Λονδίνου είναι
από τα διασημότερα του είδους και παρουσιάζει
με εκθέματα και διαδραστικές τεχνικές την
εξέλιξη του πλανήτη, των ορυκτών, των ζώων
αλλά και των ανθρώπων. Πραγματικά αξίζει να το
επισκεφθείτε!

SEA LIFE CENTRE LONDON AQUARIUM

TATE BRITTAIN
H Tate Britain είναι η παλιότερη γνωστή
πινακοθήκη Tate και παρουσιάζει τη μεγαλύτερη
συλλογή βρετανικής τέχνης στον κόσμο. Εδώ
μπορεί κανείς να εξερευνήσει πάνω από 500
χρόνια καλλιτεχνικής δημιουργίας. 

Το Sea Life London Aquarium μπορεί να μην ανήκει
στα μουσεία ωστόσο είναι μία από τις
μεγαλύτερες εκδηλώσεις παγκόσμιας υδρόβιας
ζωής στην Ευρώπη και διαθέτει μία από τις
μεγαλύτερες συλλογές των ακτίνων Cownose στον
κόσμο, έναν διάδρομο από γυάλινο τούνελ που
περιβάλλεται από έναν γιγαντιαίο σκελετό
φαλαινών και ένα Walk Walk. Εκτός από χιλιάδες
ψάρια, θα συναντήσετε πιγκουίνους, ιππόκαμπους,
χταπόδια και καβούρια. Μια επίσκεψη θα σας
ικανοποιήσει πλήρως ειδικά αν ταξιδεύετε με
παιδιά.

ZSL LONDON ZOO
Όπως και το Aquarium έτσι και ο ζωολογικός
κήπος δεν συγκαταλέγεται στα μουσεία! Ωστόσο,
είναι ένα από τα πιο δημοφιλή αξιοθέατα του
Λονδίνου και μία επίσκεψη σίγουρα θα σας
ικανοποιήσεις!



1.Το London Pass σάς εξασφαλίζει ελεύθερη είσοδο σε πάνω από 60 αξιοθέατα, ταξιδιωτικούς
οδηγούς, µετακινήσεις µε όλα τα μέσα, ακόµα και εκπτώσεις σε εστιατόρια και καταστήµατα, ενώ
µπορείτε να το προσαρµόσετε στις δικές σας ανάγκες.

2. Το «εθνικό φαγητό» των Βρετανών είναι αναµφίβολα το τηγανητό ψάρι συνοδεία τραγανών
τσιπς πατάτας. Θα έχετε την ευκαρία να δοκιμάσετε σε πλανόδιους πωλητές, pub και εστιατόρια!

3.Covent Garden: Αµέτρητα εµπορικά καταστήµατα και εστιατόρια, πλανόδιοι πωλητές µε
αυτοσχέδιους πάγκους, αλλά και street performers γεµίζουν τα µάτια και τον φωτογραφικό φακό
σας µε πολύχρωµες και χαρούµενες εικόνες. Καιρού επιτρέποντος, ο πεζόδροµος µε τα
τραπεζοκαθίσµατα των cafes βρίθει από κόσµο και θα είστε πολύ τυχεροί αν βρείτε κάπου να
καθίσετε!

4.Μην παραλείψετε να περπατήσετε κατά µήκος του πιο εµπορικού δρόµου της βρετανικής
µητρόπολης, που δεν είναι άλλος από την Oxford Street. Αξίζει ακόµα κι αν αρκεστείτε σε απλό
«window shopping», χαζεύοντας τις λαµπερές βιτρίνες γνωστών αλυσίδων που παρατάσσονται η
µία δίπλα στην άλλη σε µια διαδροµή 1,5 χλµ. Εκτός από τα απλά εµπορικά καταστήµατα, εδώ θα
συναντήσετε και πολυκαταστήµατα, µε πιο γνωστό το Selfridges.
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Travel Tips by COMPASS



5.Μόλις προσγειωθείτε καλό είναι να προβείτε άµεσα στην έκδοση µιας Oyster card, που θα σας
εξασφαλίσει τις µετακινήσεις σας µε όλα τα μέσα της πόλης και µάλιστα στις πιο οικονοµικές
τιµές.

6. Πολύ κοντά στο London Tower βρίσκεται το St. Catherine's Dock κοντά στον Τάµεση. Σε αυτή τη
µαρίνα θα έρθετε για να χαζέψετε τα εντυπωσιακά σκάφη που βρίσκονται αραγµένα, αλλά και για
καφέ ή γεύµα στα cafes και τα εστιατόρια που βρίσκονται εδώ.

7.Το Λονδίνο είναι συνώνυμο πολλών πραγμάτων και ένα από αυτά είναι και το θέατρο. Οι
θεατρικές σκηνές του West End αποτελούν - μαζί με το Broadway της Νέας Υόρκης - το
"δειγματολόγιο" για τις παραγωγές! Αξίζει να παρακολουθήσετε κάποια παράσταση, θα σας μείνει
αξέχαστη η εμπειρία αυτή!

8.Παράδεισος του «street food», των σάντουιτς bio και των διεθνών πιάτων, η Borough Market 
 δεν είναι ένα οποιοδήποτε μέρος του Λονδίνου. Όταν η αγορά κλείνει το βράδυ, ανοίγουν
πολυάριθμα μπαρ, εστιατόρια και παμπ που προσελκύουν ένα μοντέρνο, πολυεθνικό και εύπορο
κοινό.
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Travel Tips by COMPASS



Αεροπορικά εισιτήρια
Διαμονή σε επιλεγμένα ξενοδοχεία
Μεταφορές από και προς το αεροδρόμιο
Φόροι αεροδρομίων
Τουριστικός οδηγός by COMPASS
Χάρτης μετρό και μέσων μαζικής μεταφοράς

London by COMPASS
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Είσοδος στο Madam Tussauds
Εισιτήρια για θεατρικές παραστάσεις
Εισιτήρια για αγώνες ποδοσφαίρου
Είσοδος στο London Eye
Είσοδος στο Museum of Natural History
Έκδοση κάρτας London Pass
Είσοδος στο London Zoo
Είσοδος στο Westminster Abbey
Είσοδος στο Kensington Palace
Είσοδος στο Tower Bridge
Είσοδος στο London Tower
Είσοδος στο Shard
Είσοδος στο Windsor Castle

Πρόσθετες δραστηριότητες

Παρεχόμενες υπηρεσίες



Important Notes
Η αναχώρησή σας μπορεί να γίνει είτε απο Αθήνα είτε
απο Θεσσαλονίκη.

Αεροπορικές εταιρίες με τις οποίες μπορείτε να
ταξιδέψετε για Λονδίνο είναι: Aegean Airlines, Turkish
Airlines, Lufthansa, Austrian Airlines, Easyjet, Ryanair, Sky
Express κ.α.

Οι μετακινήσεις από και προς το αεροδρόμιο γίνονται
με ασφάλεια με τη χρήση πολυτελών οχημάτων.

Στην τιμή της προσφοράς που θα λάβετε
περιλαμβάνονται αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή σε
επιλεγμένα ξενοδοχεία, φόροι αεροδρομίων και ο
τουριστικός οδηγός by COMPASS!

Προσφορά: Ταξίδι στο Λονδίνο για τέσσερις (4)
διανυκτερεύσεις με αεροπορικά εισιτήρια, διαμονή και
φόρους αεροδρομίων από €370/άτομο!

 

Σημαντικές Πληροφορίες
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COMPASS | We design memories

London by COMPASS!
Mind the Gap!

www.compassteam.gr

http://www.compassteam.gr/

