Dia 1r

26/SET

ORIGEN – AEROPORT BCN – LONDRES

Sortida del lloc d’origen en autocar en direcció a l’aeroport de Barcelona per prendre
l’avió en direcció a Londres. Arribada, represa d’equipatge i trobada amb l’autocar que
ens portarà cap al hotel per deixar les maletes. A continuació, trobada amb el guia local
qui ens farà una presentació històrica-turística de la capital des de la plaça més famosa
de Londres, Picadilly Circus amb els seus panells lluminosos, el Soho i el famós barri
xinès.

Dinar i sopar en restaurant. Allotjament a l’hotel.

Dia 2n

27/SET

LONDRES

Esmorzar a l’hotel i trobada de nou amb el guia local per continuar les visites pel centre
descobrint les atraccions turístiques d’aquesta fantàstica ciutat. Des de la meravellosa
Catedral de Sant Paul fins el museu d’art més prestigiós de Londres, el Royal National
Theatre; passant pel London Bridge i l’enorme fortificació, la Torre de Londres.

A la tarda, visitarem l’emblemàtic British Museum, un dels més antics i amb una de les
col·leccions d’antiguitats més grans i famoses que existeixen.

Temps per descansar i preparar-nos per assistir al famós musical del Fantasma de la Opera,
en el West End, centre neuràlgic d’espectacles i musicals de Londres.

Sopar en restaurant i allotjament.
Dia 3r 28/SET

LONDRES

Esmorzar i trobada amb el guia per visitar l’exterior de la residència oficial de la Família Real
Britànica, el Palau de Buckingham, on podrem observar el moment de canvi de guàrdia.

Continuarem pel matí visitant el centre antic amb el temple més famós i antic de Londres,
l’Abadia de Westminster, les Cases del Parlament, el rellotge Big Ben, la Noria London Eye i
la plaça més important i animada del centre, Trafalgar Square.

A la tarda, visitarem el Museu d’Història Natural on gaudirem de l’espectacularitat de les
seves exposicions. Aquest museu tracte de la Terra i de les diferents formes de vida el qual
posseeix una col·lecció de mes de 70 milions d’espècimens i objectes relacionats amb el
món natural com algunes recreacions de dinosaures a mida real.

Sopar en restaurant i allotjament.
Dia 4t

29/SET

LONDRES – CAMBRIDGE

Esmorzar i ruta en direcció a la ciutat de Cambridge, coneguda com a ciutat universitària.
Visita d’un College i del centre històric amb l’església de Great Saint Mary’s, el Market Hill, la
capella del King’s College i gaudir d’un passeig per la vora del riu Cam i el Parc The Backs.

Dinar en restaurant i tornada en autocar direcció a Londres de nou.
A la tarda, passejada per Leicester Square on es troben la majoria de teatres de la ciutat i el
Covent Garden, antic mercat central, avui dia punt de trobada d’oci i comerç amb
improvisació de cantants locals.

Sopar en restaurant i allotjament.

Dia 5è

30/SET

LONDRES – CASTELL WINDSOR – AEROPORT BCN

Esmorzar i sortida en autocar cap al Castell de Windsor. És el castell habitat més gran i antic
del món el qual destaca per la seva arquitectura i on si poden trobar tot tipus de col·leccions i
obres d’art luxoses. Dinar en restaurant.

A la tarda, trasllat en autocar cap l’aeroport per prendre el vol direcció Barcelona.
Posteriorment, trasllat en autocar cap al lloc d’origen.

PREU PER PERSONA:

1.425.-€ EN HABITACIÓ DOBLE

INCLOU:












Bitllet avió Barcelona – Londres en classe turista taxes incloses.
Bitllet avió Londres – Barcelona en classe turista taxes incloses.
Trasllats en autocar del lloc d’origen – aeroport Bcn – lloc d’origen.
Modern autocar per fer tots els trasllats i desplaçaments necessaris.
Estada en confortable hotel de 4* al centre de Londres en habitacions dobles amb
bany/dutxa.
Règim de pensió completa durant tot el viatge.
Aigua i vi en tots els àpats i cafè als dinars.
Assegurança turística mèdica.
Guies locals de ½ dia a Londres, Cambridge i Windsor.
Entrades a tots els llocs previstos.
Espectacle musical el Fantasma de l’Òpera.

NO INCLOU:
 Altres activitats no mencionades.
 Extres en hotels i restaurants no indicats.
 Maleters als hotels.

