Великден в Лондон

5дни / 4 нощувки
15.04 - 19.04.2020г.
Настаняване

15.04 - 19.04.2019г.

Ранно записване до
15.12.2019

Стандартна цена

Цена на човек в двойна стая

1348 лв.

1398 лв.

Цена на човек в единична стая

1768 лв.

1818 лв.

Трети възрастен в двойна стая на доп.
легло

1318 лв.

1368 лв.

Дете до 12г. в стая с двама възрастни

1308 лв.

1358 лв.

Полети
Полет
София - Лондон

Излита / час
14:45

Каца / час
-

Авиокомпания
Bulgaria Air

Лондон София

08:40

13:40

Bulgaria Air

Туристическа програма

1-ви ден
Полет от София за Лондон с авиокомпания Bulgaria Air (14:45ч.). Трансфер от
летището
до
хотела. Настаняване. Разходка в централната част на града: площад „Трафалгар“ с
Колоната на адмирал Нелсън и емблематичният „Пикадили съркъс“. Нощувка.
2-ти ден
Закуска. Автобусна обиколка на Лондон с местен, лицензиран екскурзовод на
български
език: Уестминстърското Абатство, Парламента, часовниковата кула, чието
официално име е „Елизабет Тауър“ или по-известна като ”Биг Бен”, парка “Св.
Джеймс”,
Хайд
парк,
Роял
Алберт Хол, Бъкингамския дворец, Катедралата “Св. Павел”, Лондонското Сити. По
желание, посещение на Музея на Мадам Тюсо, който съхранява най - богатата
колекция от восъчни фигури в Европа. След обяд посещение на Британския Музей
- един от най-големите и най-богати музеи в света. Музеят показва около 6 милиона
експоната, които документират културната история на човечеството от най-стари
времена до днешния ден. Шопинг по най-дългата търговска улица в Лондон –
Оксфорд стрийт. Нощувка.
3-ти ден
Закуска. Свободен ден в Лондон или екскурзия до Уиндзор (срещу допълнително
заплащане). Градът е известен с намиращият се в него Уиндзорски замък, кралска
резиденция от 11 век и най-големият обитаван замък в света. Огромен интерес
предизвикват
кралските
апартаменти, трапезарии и приемни зали, украсени с оригинални картини на Рубенс
и
Ван
Дайк, илюстриращи различни моменти от историята на Великобритания.
След обяд свободно време и възможност за панорамна снимка от “Окото на
Лондон” или известно още като колелото на Хилядолетието, което е най–голямото
виенско
колело
в

Европа – 135м. Посещение на Националната художествена галерия с богата
колекция от картини на италианските майстори, френските импресионисти и
„Слънчогледите“ на Ван Гог. Нощувка.
4-ти ден
Закуска. По желание - полудневна екскурзия с корабче по р. Темза до Гринуич.
Посещение на Кралската обсерватория, където е установен нулевият (Гринуички)
меридиан.
След
обяд
възможност за посещение на Крепостта Tower, която и до днес съхранява найголемите диаманти в света. Ще можете да се докоснете и до един от символите на
Лондон - моста Тауър Бридж. Мостът е подвижен, като двете му крила се повдигат,
което осигурява преминаването на големи кораби по река Темза. Посещение на
катедралата „Св. Павел”. Нощувка.
5-ти ден
Ранен трансфер от хотела до летището (05:00ч.). Отпътуване с полет Лондон –
София (08:40ч.). Пристигане в София около 13:40ч.

Цената включва:
 4 нощувки със закуски на бюфет (тип Английска) в хотел Royal National 3* I-ва зона на Лондон;
 самолетен билет с полет на Bulgaria Air с включен багаж;
 летищни такси;
трансфери летище – хотел – летище;
 водач-екскурзовод от България по време на цялото пътуване и престой в
Лондон;
 панорамна обиколка на Лондон с лицензиран, местен екскурзовод на
български език;
 медицинска застраховка “Помощ при пътуване в чужбина“ с покритие 10 000
евро.
Цената не включва:
 Входнитe такси за музеите и атракционите, които се посещават;
 Разходите за градски транспорт в Лондон;
 Екскурзии до Уиндзор; Гринуич.
 Полудневна екскурзия до замъка Уиндзор – 58 паунда (130лв.) за възрастен
и 51 паунда (115лв.) за дете под 17г. при минимум 15 туристи, с микробус или
влак и включен входен билет за Двореца с аудио-гид. Екскурзията се заявява и
заплаща предварително в България;
 Полудневна екскурзия с корабче по р. Темза до Гринуич. Посещение на
Кралската обсерватория. Билетите се заплащат на място в Лондон;
 Комбиниран билет за Мадам Тюсо и Окото на Лондон, се заявява и
заплаща предварително в България – 47 GBP (105лв.) възрастен, 40 GBP
(90лв) за дете под 16 год. минимум 6 билета;
 Oyster карта за I и II зона на метрото и гр. автобуси – 35 паунда (при връщане
на картата, последния ден Ви възстановяват 5 паунда). Картите се закупуват
индивидуално на място в Лондон от автомати. Не се приемат банкноти от 50
паунда. Деца до 11 години (ненавършени) пътуват в градския транспорт
безплатно.
 Доплащане за медицинска застраховка за туристи от 64 до 74 години – 10лв
 Доплащане за медицинска застраховка за туристи над 74 години (туристи над
74г се застраховат при различни условия, възможно е застрахователната
компания да изисква попълване на здравна декларация)

Входни такси за посещаваните обекти:
 Мадам Тюсо – 35 GBP, дете – 30 GBP
 Окото на Лондон – 30 GBP
 Комбиниран билет Мадам Тюсо и Окото на Лондон – 47GBP (105лв.,при
минимум 6 билета)
 Британски музей – безплатно
 Крепостта Тауър – 28 GBP
 Катедралата „Сейнт Пол” – 20 GBP
 Националната галерия – безплатно
 Уестминстърското абатство – 23 GBP
 Корабче по р. Темза до Гринуич – 17 GBP
 Кралска обсерватория Гринуич – 16 GBP

