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ΛΟΝΔΙΝΟ 

Η Βασιλική Πρωτεύουσα 
  

 

 

Γηαρξνληθό, κεγαινπξεπέο, ζύγρξνλν, θιαζηθό, 

έλα ζεκείν αλαθνξάο γηα όια ηα πνιηηηθά θαη 

πνιηηηζκηθά δξώκελα, ην Λνλδίλν απνηειεί κηα 

παγθόζκηα πξσηεύνπζα. Μηα επίζθεςε ζην 

Λνλδίλν ηζνδπλακεί κε έλα ηαμίδη ζηελ αλάπηπμε 

ηνπ ζύγρξνλνπ δπηηθνύ πνιηηηζκνύ θαη κελ ην 

ππνηηκήζεηε! Τν Λνλδίλν είλαη έλαο άθξσο 

ξνκαληηθόο πξννξηζκόο γηα λεόλπκθνπο! 

Μπνξείηε λα μεθηλήζεηε από ηα θνηλόηππα, αιιά 

δηαρξνληθά θαη ζπλαξπαζηηθά, ‘must see’ ηεο 

πόιεο. Πεξπαηήζηε θαηά κήθνο ηεο Tower Bridge, 

ζαπκάζηε ην κεγαιείν ηνπ Big Ben, ην 

δηαζεκόηεξν ξνιόη ηνπ πιαλήηε θαη ραδέςηε ζηελ 

απέλαληη πιεπξά ηνπ Τάκεζε ην London Eye. 

Φσηνγξαθεζείηε κε ηα θέξηλα νκνηώκαηα ησλ 

αγαπεκέλσλ ζαο celebrities ζην Madame 

Tussauds. Πεξηεγεζείηε ζηηο αίζνπζεο ηνπ 

Μπάθηγρακ Πάιαο θαη επηζθεθζείηε ην αξραηόηεξν 

εζληθό κνπζείν ηνπ πιαλήηε, ην Βξεηαληθό 

Μνπζείν όπσο θαη ηνλ Καζεδξηθό Ναό ηνπ Αγίνπ 

Παύινπ. Τν Σάββαην δελ πξέπεη λα ράζεηε ην 

παδάξη ηνπ Νόηηηλγθ Χηι, ζηελ Πόξηνκπέιν θαη 

ζίγνπξα αμίδεη κηα επίζθεςε ζην πνιύρξσκν 

Camden Town. Φεύγνληαο από ηα θνηλά 

αμηνζέαηα, ζα δείηε πσο ππάξρνπλ πνιιά θαη 

ξνκαληηθά πξάγκαηα λα δήζεη θάπνηνο ζην 

Λνλδίλν. Γείηε αγθαιηά κηα ηαηλία ζε έλα από ηα 

ελαιιαθηηθά ζηλεκά απνιακβάλνληαο θξύα κπύξα 

θαη θξαζί ή δήζηε κηα ζνθνιαηέληα εκπεηξία, 

δνθηκάδνληαο εθιεθηέο ζνθνιάηεο ζε κία 

πεξηήγεζε ζηα θαιύηεξα ζνθνιαηεξί ηνπ θόζκνπ. 

Μπείηε ζε ινλδξέδηθν πλεύκα θαη αζπαζηείηε ηε 

θηινζνθία ηνπ απνγεπκαηηλνύ ηζαγηνύ ζην The 

Ritz Hotel, έλα από ηα πην γλσζηά μελνδνρεία ηεο 

πόιεο. Ζήζηε κηα εκπεηξία γεκάηε αδξελαιίλε θαη 

ξνκαληηζκό ζην London Helicopter Centre, 
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θάλνληαο κηα βόιηα ζηα ζύλλεθα κε ην Λνλδίλν 

ζηα πόδηα ζαο κε έκπεηξνπο πηιόηνπο λα ζαο 

θαηαηνπίδνπλ. Τέινο, πξνκεζεπηείηε άλεηα 

παπνύηζηα θαη μεθηλήζηε ηα ςώληα ζαο ζηελ 

Όμθξνλη, πνπ κε κηα κόλν βόιηα ζα ζαο θάλεη λα 

θαηαιάβεηε γηαηί ην Λνλδίλν απνηειεί επηξξνή ζηηο 

παγθόζκηεο ηάζεηο ηεο κόδαο. 

Πεξλώληαο ην ηαμίδη ηνπ κέιηηνο ζαο ζην Λνλδίλν, 

ζα ληώζεηε πσο βξίζθεζηε ζην θέληξν ηνπ 

θόζκνπ. Μηα αζηείξεπηε πεγή ελέξγεηαο, κηα πόιε 

πνπ δελ ζα βαξεζείηε πνηέ, πνπ κπνξείο λα βξεηο 

ό,ηη ςάρλεηο. Πάληα ζπλαξπαζηηθό ζαο πεξηκέλεη 

λα ην εμεξεπλήζεηε από θάζε γσληά θαη 

πξννπηηθή ηνπ. 

 

 

 


