PROGRAMA DE VIATGES
ESPECIAL SÈNIORS

Londres
“Ciutat multicultural i cosmopolita”
Quan viatgem?

Del 4 al 8 d’octubre 2019

Quants dies?

5 dies (4 nits)

Com hi anem?

En avió fins a Londres

Preu?

1.880 €

Inclou:


Bitllet d’avió Barcelona - Londres – Barcelona amb Vueling.



Quatre nits a un hotel de 4* situat al centre de la ciutat en habitació doble.



Autocar durant tot el recorregut.



Mitja pensió de quatre esmorzars i quatre dinars. S’inclou un sopar de germanor a bord
d’un creuer pel Tàmesi l’última nit.



Begudes en els àpats abans detallats (aigua, vi i cafès).



Entrades als monuments, activitats i visites que es detallen a l’itinerari.
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Guia acompanyant especialitzat en el territori durant tota la ruta.



Guies locals per a les visites.



Guia acompanyant de Mediviatges durant tot el viatge.



Assegurança d'assistència en viatge.



Assegurança de cancel·lació per causes de força major, sempre i quan es compleixin les
condicions establertes en la corresponent pòlissa.



Trànsfer des de l’aeroport.

Preu per persona en habitació doble
Suplement habitació individual
Assistència opcional al musical Wicked (Embruixada)

1.880 €
395 €
75 €

Notes importants


Grup mínim de 20 participants. En cas de no arribar al grup mínim, i cancel·lar-se el
viatge, s’avisarà als participants amb 1 mes d’anterioritat a la data de sortida.



Inscripcions obertes a partir de l’1 de gener de 2018 i reserves fins al 10 de març.



El viatge no es farà en cas de no arribar al grup mínim.



L’assegurança de cancel·lació inclou la possibilitat de cancel·lació del viatge per
qualsevol causa de força major, justificada o no, en la que s’aplicarà una franquícia de
només el 10% sobre l’import total del viatge. Sempre de conformitat amb les
condicions establertes a la corresponent pòlissa.



Els dinars o sopars que no estan inclosos en el preu final, són indicats com a sopars
lliures o dinars lliures en l’itinerari.



Itinerari i preu orientatius.



L’IVA està inclòs en tots els preus.
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Mediviatges us proposa…
DIA 1: Divendres 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



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.

DIA 2: Dissabte 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.

Hyde Park

Trafalgar square

Musical Wicked
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DIA 3: Diumenge 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.



Retorn a l’hotel. Sopar lliure i allotjament a l'hotel.

Big Ben

Covent Garden

DIA 4: Dilluns 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 Covent Garden i temps lliure per anar de compres.
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.
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Castell de Windsor

DIA 5: Dimarts 8 d’octubre: Londres-Barcelona
-

Esmorzar a l’hotel.

-

Matí lliure durant el qual els recomanem visitar el Museu Victoria&Albert (entrada
gratuïta) o realitzar les ultimes compres al famós centre comercial Harrods.

-

Trasllat a l’aeroport.

-

Sortida amb vol de Vueling (horari a confirmar) direcció a Barcelona.

Harrods

FI DEL VIATGE

British Museum

