ЛОНДОН
17.08 - 22.08.2020 г.

Столицата на Великобритания впечатлява със своите многобройни забележителности.
Мечта на хиляди, съвременният мегаполис няма да ви остави да скучаете. Ще имате възможността
да посетите дворецът "Windsor", Бъкингамският дворец, крепостта-музей "Tower of London",
мостът "Тауър"(Tower Bridge), Парламентът и Биг Бен, както и много други. Тези от вас,
които пожелаят ще могат да се насладят и на разходка с корабче до Гринуич, където се намира
"нулевият" меридиан и човек може да прекрачи с единия крак в западното, а с другия в източното
полукълбо на Земята.

П Р О Г Р А М А:
Първи ден - 17.08.2020 г.
В 04:30 часа организиран трансфер от Русе (паркинга на ЖП- гарата ) до Букурещ за полет в 08:25
ч. до Лондон. Кацане на летище Лутън в 09:50 ч. Започваме с посещение на дворецът Windsor.
Късният следобяд се отправяме към хотела. Настаняване и първи впечатления от района.
Нощувка.
Втори ден - 18.08.2020 г.
Закуска. Първи стъпки в един от градовете заслужили в най-пълна степен прозвището мегаполис.
Разглеждане на Хайд Парк, градините и двореца Кенсингтън, концертната зала Роял Алберт Хол,
музеят Виктория и Албърт, Природонаучният музей, световноизвестният магазин „Хародс“,
Бъкингамският дворец и парка Св. Джеймс (St. James’ Park). Свободно време. Нощувка.
Трети ден – 19.08.2020 г.

Закуска. Денят започва с посещение на крепостта-музей „Tower of London”, мостът „Тауър“
(Tower Bridge). Следва разходка из централната част на Лондон – сградата на Лойдс, сградата на
Суис Ре (известна още като „Корнишона“), Английската Централна Банка (Bank of England),
мостът на „Хилядолетието“ (Millennium Bridge), катедралата Св. Павел (St. Paul’s Cathedral).
Свободно време. Нощувка.
Четвърти ден - 20.08.2020 г.
Закуска. Разглеждане на Трафалгар скуеър със статуята на адмирал Нелсън; посещение на
Националната художествена галерия в 11:00 ч.; катедралата „Св. Мартин от полето“. Разходката
продължава по т. нар. Правителствена улица - Банкетната зала, Даунинг стрийт 10,
Уестминстърското абатство, Парламента (в 14:20 ч.) и Биг Бен. Свободно време. Нощувка.
Пети ден - 21.08.2020 г.
Закуска. Свободно време или по желание разходка до Гринуич с корабче по р. Темза. Посещение в
Гринуич на Кралската обсерватория. Следобяд връщане в хотела. Свободно време. Нощувка.
Шести ден - 22.08.2020 г.
Закуска. Посещение на Британският музей (British Museum). Следва разходка до пазара Ковънт
гардън, Операта, Министерството на Правосъдието, чаената на Туайнингс (TWININGS),
тамплиерската църква Темпъл (Temple Church). Свободно време. Трансфер до летището за полет в
17:55 ч. до Букурещ. Пристигане в 23:05 ч. и трансфер Букурещ – Русе.

Ц Е Н И:

1550 лв. на човек в двойна стая
Цена за трети възрастен : 1550 лв.
Цена за дете до 12 години с двама пълноплащащи възрастни: 930 лв.
Цена за възрастен в единична стая: 2090 лв.
-100 лв. от цената на човек в двойна, тройна и единична стая до 27.03.2020г.
*Краен срок за потвърждение: 30 дни преди началото на пътуването
В цената се включва:
 Самолетен билет Букурещ –Лондон - Букурещ, с включен ръчен багаж до 10 кг. с размери
55х40х20 см.;
 5 нощувки със закуски в хотел 3* в центъра на Лондон - Royal National Hotel
https://www.imperialhotels.co.uk/en/
 Трансфери Русе - Букурещ - Русе и летище Лондон - хотел - летище Лондон;
 Посещение на Кралският дворец Windsor (без входната такса);
 Медицинска застраховка с покритие 5000 евро;
 Водач и екскурзовод от MG Travel при минимум 20 души.
В цената
включва:

не

се

 Такса за чекиран багаж до 20 кг. – 40 евро / 78 лева на посока; до 32 кг.: 50 евро / 98 лева на
посока. (*Забележка: Таксите за багаж се препотвърждават към момента на заявяване, според
правилата на авиокомпанията!)
 Допълнителни екскурзии и входове в посещаваните обекти, някои от които:
 Парламентът: 56 лв.;
 Кралският дворец Windsor: входна такса - 61 лв. за възрастен; 46 лв. за лица над 60 г.
или студенти; 30 лв. за лица до 17 г.; под 5 г. - безплатно);
Други ориентировъчни входни такси:
Крепостта-музей „Tower of London”: £23 / 45 лева ;
Катедралата Св. Павел: £20 / 39 лева ;
Разходка с корабче по р. Темза до Гринуич: £19 / 37 лева
Кралската обсерватория в Гринуич: £ 19 / 37 лева
 Разходи от личен характер.

Полетно разписание – Blue Air:
Букурещ-Лондон
17.08.2020 г.
Лондон-Букурещ
22.08.2020 г.

08:25

09:50

17:55

23:05

Условия за записване:
При записване се внася депозит в размер на 30 % депозит на човек, а остатъкът от сумата се
доплаща до 30 дни преди отпътуване.
Всички цени се заплащат в лева по курса на БНБ за деня, по банков път или в брой. Цената е
изчислена при курс на паунда 2.30 лв. за 1 паунд. При промяна на курса на паунд към лев с
повече от 0.05 лв., сумата подлежи на преизчисление. Върху офертните цени не се начислява
ДДС. Фактури се издават с неначисляване.
АСПРО МГ ЕООД има сключена Застраховка “Отговорност на туроператора” по смисъла на чл.42 от Закона
за туризма, полица номер 03700100002560/12.03.2021г. с "Евроинс"- гр. София, бул. „Христофор Колумб“
№43.

