
ΛονδίνοΛονδίνο
ΒρετανικόΒρετανικό ΜουσείοΜουσείο,, ΓουίνσδορΓουίνσδορ

ΠοιοςΠοιος δενδεν ονειρεύεταιονειρεύεται μιαμια ΧριστουγεννιάτικηΧριστουγεννιάτικη απόδρασηαπόδραση στηνστην ΒρετανικήΒρετανική πρωτεύουσαπρωτεύουσα;;
ΠοιοςΠοιος δενδεν θαθα ήθελεήθελε νανα περιπλανηθείπεριπλανηθεί στουςστους φωτισμένουςφωτισμένους δρόμουςδρόμους τουτου ΛονδίνουΛονδίνου μεμε τουςτους
λαμπερούςλαμπερούς εορταστικούςεορταστικούς στολισμούςστολισμούς καικαι τιςτις εντυπωσιακάεντυπωσιακά διακοσμημένεςδιακοσμημένες βιτρίνεςβιτρίνες;;
ΝαΝα δοκιμάσειδοκιμάσει γεύσειςγεύσεις απ΄απ΄ όλεςόλες τιςτις κουζίνεςκουζίνες τουτου κόσμουκόσμου σεσε αυτήναυτήν τηντην πολυεθνικήπολυεθνική πρωτεύουσαπρωτεύουσα,,
νανα κάνεικάνει τατα ψώνιαψώνια τουτου στηνστην καλύτερηκαλύτερη αγοράαγορά τουτου κόσμουκόσμου,, νανα επισκεφθείεπισκεφθεί μουσείαμουσεία καικαι
πινακοθήκεςπινακοθήκες παγκοσμίουπαγκοσμίου φήμηςφήμης,, νανα θαυμάσειθαυμάσει τατα μεγαλειώδημεγαλειώδη ΑνάκτοραΑνάκτορα τουτου ΜπάκιγχαμΜπάκιγχαμ καικαι τοτο
περίφημοπερίφημο BigBig Ben,Ben, νανα περπατήσειπερπατήσει κατάκατά μήκοςμήκος τουτου ΤάμεσηΤάμεση καικαι νανα αντικρύσειαντικρύσει τοτο στολίδιστολίδι τουτου,, τηντην
επιβλητικήεπιβλητική TowerTower BridgeBridge μεμε τουςτους δύοδύο πύργουςπύργους,, νανα δειδει τηντην συγκλονιστικήσυγκλονιστική θέαθέα απόαπό τοτο LondonLondon ΕΕye,ye,
τοτο ""ΜάτιΜάτι τουτου ΛονδίνουΛονδίνου",", τοντον ύψουςύψους 135135 μέτρωνμέτρων εναέριοεναέριο τροχότροχό μεμε τατα 3232 γυάλιναγυάλινα κουβούκλιακουβούκλια,, νανα
εισβάλειεισβάλει στονστον παραμυθένιοπαραμυθένιο κόσμοκόσμο τουτου HydeHyde Park,Park, νανα παρακολουθήσειπαρακολουθήσει εκπληκτικέςεκπληκτικές θεατρικέςθεατρικές
καικαι μουσικοχορευτικέςμουσικοχορευτικές παραστάσειςπαραστάσεις,, νανα πιείπιεί μιαμια μπύραμπύρα σεσε κάποιακάποια απόαπό τιςτις εμβληματικέςεμβληματικές
λονδρέζικεςλονδρέζικες pub,pub, νανα ακούσειακούσει ζωντανήζωντανή μουσικήμουσική σεσε κάποιοκάποιο απόαπό τατα χιλιάδεςχιλιάδες club;club;
ΑυτάΑυτά καικαι άλλαάλλα πολλάπολλά θαθα ζήσετεζήσετε μαζίμαζί μαςμας σεσε έναένα άρτιαάρτια οργανωμένοοργανωμένο ταξίδιταξίδι στοστο
παραμυθένιοπαραμυθένιο ΧριστουγεννιάτικοΧριστουγεννιάτικο ΛονδίνοΛονδίνο!!

ΧριστούγενναΧριστούγεννα,, ΠρωτοχρονιάΠρωτοχρονιά,, ΘεοφάνειαΘεοφάνεια



Το Λονδίνο είναι μια από τις μεγαλύτερες και πιο συναρπαστικές πόλεις που έχει γνωρίσει η γη.

Στέκεται στον πρώτο μεσημβρινό, έλκοντας σαν μαγνήτης ό,τι καλύτερο υπάρχει από τη Δύση

και την Ανατολή. Στέκεται στο κέντρο του χρόνου και όλος ο κόσμος συγχρονίζει τα ρολόγια του

με το BIG BEN.

Κάντε ένα φανταστικό ταξίδι στον χρόνο μαθαίνοντας την πλούσια ιστορία και κληρονομιά της

πόλης.

Μπορείτε να θαυμάσετε αρχαία Ρωμαϊκά τείχη, Νορμανδικούς πύργους, παλάτια των Τυδώρ,

αναγεννησιακή λαμπρότητα, Γεωργιανή ομορφιά, Βικτωριανό μεγαλείο, εκπληκτικά σύγχρονα

αρχιτεκτονικά επιτεύγματα!

Ελάτε να γνωρίσουμε μαζί την λαμπρότητα και την μεγαλοπρέπεια της πόλης, τα εκατοντάδες

θεάματα και ορόσημα, τα μιούζικαλ και τις διάφορες εποχιακές εκδηλώσεις, τα μουσεία που

φιλοξενούν ανεκτίμητους θησαυρούς, τους πιο φημισμένους εμπορικούς δρόμους και τις

μεγαλύτερες εκτάσεις πράσινου από οποιαδήποτε άλλη συγκρίσιμη μητρόπολη ανά τον κόσμο.

Μια μεγαλούπολη που είναι συγχρόνως οικεία, με τις ήσυχες γωνιές της, τα ανισόπεδα

λιθόστρωτα δρομάκια, τα στενά σοκάκια και τις ηλιόλουστες πλατείες που φιλοξενούν

καλλιτέχνες, ζωγράφους, τραγουδιστές και μίμους.

Το Λονδίνο είναι ο λαός του, οι άνθρωποί του και οι χαρακτήρες τους, που ανταμώνουν εδώ

από κάθε γωνιά του πλανήτη.

Μια πόλη διασκεδαστική, ζωηρή, πολυεθνική, πολυποίκιλη 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!!!

"Earth has not anything to show more fair…" William Wordsworth



11ηη μέραμέρα:: ΑθήναΑθήνα -- ΛονδίνοΛονδίνο,, ΠεριήγησηΠεριήγηση πόληςπόλης
Συνάντηση στο αεροδρόμιο και πτήση με BRITISH
AIWAYS για Λονδίνο. Φθάνοντας, θα ξεκινήσουμε την
γνωριμία μας με την Βρετανική πρωτεύουσα από το
αριστοκρατικό προάστιο Σάουθ Κένσινγκτον, όπου θα
θαυμάσουμε τα ογκώδη, επιβλητικά μουσεία Φυσικής
Ιστορίας, Επιστημών, Βικτωρίας και Αλβέρτου, θα δούμε
το μνημείο αφιερωμένο στον πρίγκιπα Αλβέρτο και το
Ρόγιαλ Άλμπερτ Χολ. Στη συνέχεια θα περάσουμε από
το Νάιτσμπριντζ με τα καλόγουστα πολυκαταστήματα
Χάροντς και Χάρβεϊ Νίκολς. Διασχίζοντας την Park Lane,
θα δούμε την Marble Arch και το αριστοκρατικό Mayfair.
Συνεχίζουμε προς την επίσημη κατοικία της Βασιλικής
οικογένειας - τα περίφημα ανάκτορα του Μπάκιγχαμ -
και περνάμε από το Ουέστμινστερ με την πλατεία
Κοινοβουλίου, στην οποία δεσπόζουν τα αγάλματα
Εθνικών Ηρώων, το άρρηκτα συνδεδεμένο με την
βρετανική μοναρχία, την τέχνη και την ιστορία Αβαείο, το
κτίριο του Κοινοβουλίου και το Μπιγκ Μπεν, το έμβλημα
της πόλης. Μεταφορά και τακτοποίηση σε ένα από τα
κεντρικά ξενοδοχεία THISTLE MARBLE ARCH 4* sup.
(www.thistle.com) ή στο HOLIDAY INN REGENTS
PARK 4* (www.holidayinn.com) ή στο HOLIDAY INN
BLOOMSBURY 4* (www.holidayinn.com) σε απόσταση
περιπάτου από την Oxford Street. Διανυκτέρευση..

22ηη μέραμέρα:: ΛονδίνοΛονδίνο,, ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΒρετανικόΒρετανικό ΜουσείοΜουσείο
&& ΜουσείοΜουσείο MadameMadame TussaudsTussauds
ΠροαιρετικάΠροαιρετικά:: ΝυχτερινόςΝυχτερινός γύροςγύρος πόληςπόλης
Σήμερα θα επισκεφθούμε ένα από τα σημαντικότερα
μουσεία του κόσμου, το Βρετανικό Μουσείο, το οποίο
στεγάζει μια τεράστια συλλογή έργων τέχνης από κάθε
γωνιά του πλανήτη, μεταξύ των οποίων και τα περίφημα
Ελγίνεια Μάρμαρα - τα γλυπτά από τις μετώπες, τις
ζωοφόρους και τα αετώματα του Παρθενώνα, μια από τις έξι Καρυάτιδες του Ερεχθείου, καθώς και άλλα αντικείμενα
από διάφορα κτίρια της Αθηναϊκής Ακρόπολης (Ναό της Νίκης, Προπύλαια). Ελεύθερος χρόνος και αναχώρηση για
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
(προαιρετική είσοδος, έξοδα ατομικά).
ΠροαιρετικάΠροαιρετικά:: ΝυχτερινόςΝυχτερινός γύροςγύρος πόληςπόλης
Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια προαιρετική περιήγηση διάρκειας 4 ωρών στο νυχτερινό Λονδίνο (έξοδα
ατομικά). Θα περπατήσουμε στο κέντρο της νυχτερινής διασκέδασης της πόλης και θα δούμε το West End με τα
υπέροχα musical, το Soho με τα σκοτεινά και ιδιαίτερα σοκάκια, την China Town, την Leicester Square, την πλατεία
όπου λαμβάνουν χώρα οι πρεμιέρες Χολιγουντιανών υπερπαραγωγών κλπ. Στη συνέχεια θα επιβιβαστούμε στο
πούλμαν για μια νυχτερινή περιήγηση κατά μήκος του Τάμεση με στάσεις για φωτογραφίες στα ωραιότερα ορόσημα
της πόλης, όπως τα London Eye, Big Ben, Millennium Bridge, Saint Paul’s, More London Place, Tower Bridge,
Shard. Επιστροφή στο ξενοδοχείο αργά το βράδυ. Διανυκτέρευση.

http://www.thistle.com
http://www.holidayinn.com
http://www.holidayinn.com


33ηη μέραμέρα:: ΛονδίνοΛονδίνο,, ΕλεύθερηΕλεύθερη μέραμέρα
Ελεύθερη μέρα για βόλτες, αγορές και επισκέψεις σε μουσεία, πινακοθήκες κλπ. Για τις αγορές σας μπορείτε να
ξεκινήσετε από την Όξφορντ Στριτ (Oxford Street), τον πιο εμπορικό δρόμο της Ευρώπης, την πανέμορφη Ρίτζεντ
Στριτ (Regent Street), τα αμέτρητα καταστήματα με όλα τα brand names της Μποντ Στριτ (Bond Street) και την
Κάρναμπι Στριτ (Carnaby Street), που είναι ο παράδεισος των fashionistas. Οι φίλοι της τέχνης και των επιστημών
μπορούν να επιλέξουν ένα από τα δεκάδες μουσεία της πόλης, όπως το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας με τα
80.000.000 εκθέματα, το Μουσείο Βικτωρίας και Αλβέρτου, το μεγαλύτερο μουσείο διακοσμητικών τεχνών του
κόσμου, το Αυτοκρατορικό Πολεμικό Μουσείο, την γκαλερί μοντέρνας τέχνης Τέιτ (Tate Gallery.
Διανυκτέρευση.

44ηη μέραμέρα:: ΛονδίνοΛονδίνο,, ΕλεύθερηΕλεύθερη μέραμέρα
ΠροαιρετικάΠροαιρετικά:: ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή σεσε ΚέιμπριτζΚέιμπριτζ,, ΓκρίνουιτςΓκρίνουιτς,, ΚρουαζιέραΚρουαζιέρα στονστον ΤάμεσηΤάμεση ήή ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή
σεσε ΟξφόρδηΟξφόρδη,, ΣτράτφορντΣτράτφορντ ΑπόνΑπόν ΈιβονΈιβον
Ελεύθερη μέρα για περαιτέρω εξερεύνηση της πόλης. Σας προτείνουμε να επισκεφθείτε ένα από τα δεκάδες
πανέμορφα πάρκα του Λονδίνου, όπως τα Saint James Park, Kensington Gardens, Green Park, Hyde Park.
Επίσης, μπορείτε να συμμετάσχετε (προαιρετικά, έξοδα ατομικά) στην ολοήμερη εκδρομή μας σε Κέιμπριτζ,
Γκρίνουιτς, Κρουαζιέρα στον Τάμεση ήή σε Οξφόρδη, Στράτφορντ Απόν Έιβον

ΠεριγραφήΠεριγραφή προαιρετικώνπροαιρετικών εξορμήσεωνεξορμήσεων::
1.1. ΗμερήσιαΗμερήσια εκδρομήεκδρομή σεσε ΚέιμπριτζΚέιμπριτζ,, ΓκρίνουιτςΓκρίνουιτς,, ΚρουαζιέραΚρουαζιέρα στονστον ΤάμεσηΤάμεση (Προαιρετικά, έξοδα ατομικά)
Αρχικά θα επισκεφθούμε την πανεπιστημιούπολη του Κέιμπριτζ (Cambridge). Η ομορφιά της πόλης αυτής είναι
ονειρική, η δε ομίχλη που συχνά την καλύπτει, απαλύνει τις σκληρές γραμμές των πύργων και των οβελίσκων. Το
πανεπιστήμιο του Κέιμπριτζ βρίσκεται ανάμεσα στα 5 πρώτα πανεπιστήμια παγκοσμίως. Είναι επίσης
παραδοσιακά το ακαδημαϊκό ίδρυμα που επιλέγει η αγγλική βασιλική οικογένεια. Εδώ φοίτησαν κάποια από τα
σπουδαιότερα μυαλά του πλανήτη - ο Τζον Μίλτον, ο Κάρολος Δαρβίνος, ο Στήβεν Χόκινγκ (Stephen Hawking) κ.ά.
Φθάνοντας, θα έχουμε την ευκαιρία να κάνουμε μια βόλτα στις όχθες του ποταμού Καμ (Cam) και να διασχίσουμε
κάποια από τις γέφυρές του, απολαμβάνοντας τις υπέροχες εικόνες και την θαυμάσια θέα που χαρίζουν τα Backs
των κολεγίων. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πόλη θα θαυμάσουμε μερικά από τα εκπληκτικής
αρχιτεκτονικής κολέγια του πανεπιστημίου, όπως το Τρίνιτι Κόλετζ και το Κινγκς Κόλετζ. Ελεύθερος χρόνος. Στη
συνέχεια θα αναχωρήσουμε για το Γκρίνουιτς. Κατά τη διάρκεια της περιήγησής μας στην πανέμορφη αυτή εξοχική
κωμόπολη, θα θαυμάσουμε το Βασιλικό Ναυτικό Κολέγιο, το ιστιοφόρο CUTTY SARK, το Βασιλικό Αστεροσκοπείο
με τον Πρώτο Μεσημβρινό, καθώς και την αγορά. Επιστροφή στο Λονδίνο με μια μοναδική Κρουαζιέρα στον
ποταμό Τάμεση, απολαμβάνοντας τη θέα στα πιο φημισμένα ορόσημα της πόλης. Αποβίβαση στο Westminster
Pier και μεταφορά στο ξενοδοχείο.Διανυκτέρευση.

2.2. ΟξφόρδηΟξφόρδη,, ΣτράτφορντΣτράτφορντ ΑπόνΑπόν ΈιβονΈιβον (Προαιρετικά, έξοδα ατομικά)
Πρώτη μας επίσκεψη η περίφημη πανεπιστημιούπολη της Οξφόρδης, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να θαυμάσουμε
ένα μείγμα από μεσαιωνικά κτίρια, εκκλησιαστικούς οβελίσκους που υψώνονται πάνω από τα παμπάλαια κολέγια,
περιποιημένα παρτέρια και κήπους, τετράγωνες αυλές με κιονοστοιχίες και αετώματα. Ελεύθερος χρόνος για βόλτες
και αγορές. Επόμενη επίσκεψή μας, η κωμόπολη Στράτφορντ Απόν Έιβον (Stratford-upon-Avon), η γενέτειρα ενός
από τους μεγαλύτερους θεατρικούς συγγραφείς και ποιητές του κόσμου, του Γουίλιαμ Σαίξπηρ (William
Shakespeare). Προαιρετική επίσκεψη στο σπίτι όπου γεννήθηκε και έζησε ο "Βάρδος του Στράτφορντ" και
ελεύθερος χρόνος για μεσημεριανό γεύμα και βόλτα στις όχθες του ποταμού Έιβον. Επιστροφή το απόγευμα στο
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση.

55ηη μέραμέρα:: ΛονδίνοΛονδίνο -- ΓουίνσδορΓουίνσδορ -- ΑθήναΑθήνα
Σήμερα το πρωί θα αναχωρήσουμε για την εκδρομή μας στο Γουίνσδορ, όπου θα έχουμε την ευκαιρία να
θαυμάσουμε το ομώνυμο κάστρο-κατοικία των βασιλέων της Αγγλίας από τον καιρό του Γουλιέλμου του Κατακτητή
(προαιρετική είσοδος). Θα επισκεφθούμε τα επίσημα διαμερίσματα, το κουκλόσπιτο της βασίλισσας και το
παρεκκλήσι του Αγίου Γεωργίου. Στη συνέχεια θα έχουμε χρόνο για να απολαύσουμε μια βόλτα στα γραφικά
σοκάκια της πόλης. Μεταφορά στο αεροδρόμιο και επιβίβαση στην πτήση για την Αθήνα.



ΣημειώσειςΣημειώσεις
Οι ανωτέρω εκδρομές, επισκέψεις ενδέχεται να πραγματοποιηθούν με διαφορετική σειρά, χωρίς να παραλειφθεί

κάτι από τα αναγραφόμενα

Σε κάποιες αναχωρήσεις η επίσκεψη στο Βρετανικό Μουσείο πιθανόν να πραγματοποιηθεί την 1η μέρα

Το τετραήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία λιγότερο ελεύθερη μέρα

Το εξαήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μία επιπλέον ελεύθερη μέρα

Τελικό πρόγραμμα με το ενημερωτικό σας.

Ταξιδιωτικά έγγραφα: Απαραίτητο διαβατήριο

Αναχωρήσεις: 5 Ιανουαρίου 4 μέρες
26 Δεκεμβρίου, 4 Ιανουαρίου 5 μέρες
21, 22, 23, 24, 28, 29, 30, 31 Δεκεμβρίου 6 μέρες

Τιμή κατ΄ άτομο
HOLIDAY INN BLOOMSBURY 4*

21,21, 22,22, 23,23, 2424/1/122 2266/1/122
28,28, 29,29,
3030,, 31/131/122

0404//0101 005/5/0101

Δίκλινο 695 645 745 595 495

3ο άτομο έως 12 ετών 395 345 395 345 295

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών σε family room 495 415 495 415 365

Μονόκλινο 1095 945 1145 895 675

Τιμή κατ΄ άτομο
HOLIDAY INN REGENTS PARK 4*

21,21, 2323,, 24/124/122 2266/1/122
28,28, 29,29,
3030,31/1,31/122

0404//0101 005/5/0101

Δίκλινο 745 645 745 595 495

3ο άτομο έως 12 ετών 395 345 395 345 295

Μονόκλινο 1095 945 1145 895 675

Τιμή κατ΄ άτομο
THISTLE MARBLE ARCH 4* sup.

21,21, 22,22, 2323/12/12 24/124/122 226/16/122
28,28, 29,29,
3030,, 31/131/122

0404//0101 005/5/0101

Δίκλινο 845 895 845 945 745 645

3ο άτομο έως 12 ετών 445 495 475 535 455 355

3ο και 4ο άτομο έως 12 ετών σε family room 515 555 555 595 525 425

Μονόκλινο 1395 1445 1345 1545 1045 945



ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Αεροπορικά εισιτήρια ΑΘΗΝΑ-ΛΟΝΔΙΝΟ-ΑΘΗΝΑ με BRITISH AIRWAYS
Μια αποσκευή έως 23 κιλά και μία χειραποσκευή έως 8 κιλά

Τρεις, τέσσερις, πέντε διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας

Μπουφέ πρόγευμα καθημερινά

Μεταφορές από το αεροδρόμιο του Λονδίνου στο ξενοδοχείο και αντίστροφα

Περιήγηση στην πόλη του Λονδίνου
ΕπίσκεψηΕπίσκεψη στοστο ΒρετανικόΒρετανικό ΜουσείοΜουσείο καικαι μεταφοράμεταφορά στοστο ΜουσείοΜουσείο των Κέρινων Ομοιωμάτων της Μαντάμ
ΤυσσόΤυσσό ((προαιρετικήπροαιρετική είσοδοςείσοδος,, έξοδαέξοδα ατομικάατομικά))

ΕκδρομήΕκδρομή στοστο ΓουίνσδορΓουίνσδορ

Αρχηγός-συνοδός του γραφείου μας

Ασφάλεια αστικής ευθύνης

Φ.Π.Α.

ΔενΔεν ΠεριλαμβάνονταιΠεριλαμβάνονται
Φόροι αεροδρομίων, επίναυλοι καυσίμων, parking, ταξιδιωτική ασφάλεια και ασφάλεια COVID για ταξιδιώτες έως

75 ετών: € 250
Είσοδοι σε μουσεία, μνημεία και λοιπά αξιοθέατα

Φιλοδωρήματα, αχθοφορικά

Ό,τι δεν αναγράφεται στο πρόγραμμα ή αναγράφεται ως προαιρετικό, προτεινόμενο κλπ.

ΟιΟι πτήσειςπτήσεις μαςμας μεμε BRITISHBRITISH AIRWAYSAIRWAYS
BA 21/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:55 - 10:10 26/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 22/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:25 - 09:40 27/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 23/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 641 13:45 - 15:45 28/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 24/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:10 - 09:45 29/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 24/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 641 13:45 - 15:45 29/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 26/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:10 - 09:45 30/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 26/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 641 13:45 - 15:45 30/12/2022 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 28/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:55 - 10:10 02/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 29/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:25 - 09:40 03/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 30/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:10 - 09:45 04/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 31/12/2022 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:55 - 10:10 05/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 04/01/2023 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:55 - 10:10 08/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20
BA 05/01/2023 ΑΘΗΝΑ ΛΟΝΔΙΝΟ BA 631 07:25 - 09:40 08/01/2023 ΛΟΝΔΙΝΟ ΑΘΗΝΑ BA 634 19:40 - 01:20




