Inscripcions fins al 19 de juliol

Londres

Ciutat multicultural
i cosmopolita
Des de 1.880 €

Itinerari
1r dia (4 d’octubre): BARCELONA – LONDRES.
VISITA DE WINDSOR I MUSICAL
• Sortida amb vol de Vueling (horari a confirmar) destinació
Londres.
• Arribada i trasllat a Windsor amb visita al castell.
• Dinar en restaurant de la zona.
• Trasllat a l’hotel 4****. Acomodació a les habitacions.
• Per la tarda tindrem la possibilitat de assistir OPCIONALMENT al musical “Wicked” (grup mínim de 10 persones).
• Sopar lliure.
2n dia (5 d’octubre): LONDRES CIUTAT,
VISITA DE LA TORRE DE LONDRES I LONDON EYE
• Esmorzar a l’hotel.
• Pel matí, visita panoràmica de Londres: Cases del Parlament, Buckhingham Palace, Big Ben, Trafagar Square,
Hyde Park.
• Visita a la Torre de Londres.
• Dinar en restaurant del centre ciutat.
• Per la tarda trasllat a Southbank i passeig a peu per la zona
amb entrada al London Eye, la noria més gran del món.
• Sopar lliure i allotjament a l’hotel.

Del 4 al 8 d’octubre
(5 dies / 4 nits)
· En avió des de Barcelona
· Mitja pensió (4 esmorzars + 4 dinars)
· Sopar de germanor l’últim dia
· Begudes en els àpats detallats
(aigua, vi i cafès)
· Grup mínim 20 participants

3r dia (6 d’octubre): OXFORD I PALAU DE BLENHEIM
• Esmorzar i sortida cap a Oxford, on s’erigeix la universitat
més antiga del món de parla anglesa.
• Visita a Christ Church, catedral d’Oxford, i a Magdalen
College.
• Dinar en un elegant pub anglès.
• Després de dinar, visita al Palau de Blenheim i els seus jardins.
• Sopar lliure i allotjament a l’hotel.
4t dia (7 d’octubre): BRITISH MUSEUM,
COVENT GARDEN I CREUER PEL TÀMESI
• Esmorzar a l’hotel.
• Pel matí, visita al British Museum, un dels grans museus del
món amb col·leccions procedents de tot el món.
• Dinar a Covent Garden.
• Per la tarda, visita guiada per Covent Garden i temps lliure.
Opcionalment per a qui ho desitgi, s’ofereix l’opció de visitar la National Gallery.
• Cap al vespre creuer i sopar pel Tàmesi, una manera diferent de visitar la ciutat.
5è dia (8 d’octubre): LONDRES-BARCELONA
• Esmorzar a l’hotel.
• Matí lliure durant el qual els recomanem visitar el Museu
Victoria&Albert (entrada gratuïta).
• Trasllat a l’aeroport.
• Sortida amb vol de Vueling (horari a confirmar) direcció a
Barcelona.

