
  

  

          AVIÓ 6 DIES                

SORTIDA: 07/11/22  

PREU: 1.595€  + 100€ Taxes               

Suplement individual : 225€              

Dipòsit de 450€ al fer la reserva                            

Resta 30 dies abans de la sortida         

Preu Garantit fins el 07/09/22 
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Dia 7 Novembre: Origen – Londres  

Sortida de l’aeroport de Barcelona, per agafar el vol que ens 

portarà a Londres, al arribar un bus i la guia local ens estaran 

esperant, per començar a conèixer la capital Anglesa farem 

una panoràmica per la ciutat abans d’anar a l’hotel per fer 

el check in, sopar i allotjament. (aconsellem menjar al 

aeroport) VOL: 12h35 – 13h55 

Dia 8 Novembre: Londres  

Esmorzar a l’hotel aquest dia el dedicarem a la ciutat de 

Londres, al matí pujarem al famós London Eye la noria mes 

alta d’Europa des de on tindrem l’oportunitat de gaudir de 

les millors vistes de la ciutat, tot seguit anirem a visitar 

l’abadia de Westminster, el temple mes antic de Londres 

seu de les coronacions que acull les tombes dels monarques 

i figures històriques britàniques dels últims mil anys. Tot 

seguit tornarem a l’hotel a dinar, a la tarda visitarem el 

Museu Britànic el tercer museu mes visitat del món, durant 

el tour veurem les obres mes valuoses, entre la que es troba 

la Pedra Rosetta gracies a la qual s’han pogut traduir els 

jeroglífics de l’antic Egipte, finalment sopar i allotjament a 

l’hotel. 

Dia 09 Novembre: Londres  

Esmorzar a l’hotel i sortida amb el bus i el guia local per a 

veure el canvi de Guardia a Buckingham Palace, des de aquí 

agafarem un vaixell que ens farà un recorregut per el riu 

Tamessis i així gaudir d’una panoràmica de la ciutat 

totalment diferent, tot seguir dinarem en un restaurant 

cèntric de la ciutat, a la tarda tindrem accés a mes de mil 

anys d’història al visitar la Torre de Londres i la seva sala mes 

famosa de les Joies de la Corona, finalment el bus ens 

tornarà a l’hotel per sopar i allotjament. 

Dia 10 Novembre: Londres - Windsor  

Esmorzar a l’hotel i sortida per anar a visitar la segona 

Catedral mes gran de mon, la Catedral de Sant Paul’s, una 

meravella arquitectònica del classicisme barroc construïda 

per Christopher Wren desprès dels devastador incendi que 

va tenir la ciutat el 1666, tot seguit el bus ens portarà a 

 

 

 

 

 

 

Windsor, aquí entrarem al que es el Castell preferit de la 

Reina d’Anglaterra, durant el recorregut veurem les 

seves obres d’art així com la capella de Sant Jordi, tot 

seguit dinarem, a la tarda de tornada a Londres anirem 

a visitar el famosos magatzems Harrods el centre 

comercial mes famós de Londres just al costat del Hyde 

Park, tot seguit tornarem a l’hotel per sopar i 

allotjament.  

Dia 11 Novembre – Londres - Origen 

Esmorzar fer el check out i portar les maletes al bus, 

aquest dia a bans de dir adeu a la ciutat anirem al Palau 

de Kensington lloc de naixement de la Reina Victoria, al 

endinsar-nos dins les seves portes retrocedirem al segle 

XVII, una vegada a dins pujarem per l’escala del rei per 

accedir a les diferents sales que vàren veure créixer a la 

Reina Victoria fins arribar a la sala de la cúpula, tot seguit 

anirem al Coven Garden a dinar, després d’una estona 

de temps lliure el bus ens portarà a l’aeroport a on 

agafarem el vols de tornada a Barcelona. Fi del viatge. 

VOL: 20h55 - 23h59 (aconsellem menjar a l’aeroport)   

 

 

 

 

 

  

 

  

  

 

                         EL VIATGE INCLOU 

• Avió anada i tornada inclou maleta de 23kg + bossa 

de ma per pujar a l’avió 

•  Guia des de Origen 

• Bus i guia Local per tots el dies 

• 4 nits d’hotel 3*** Centre de Londres 

• Tots els àpats menys el dinar del sia de sortida i el 

sopar del dia de tornada que estarem en ruta. 

(begudes no incloses) 

• Entrades i visites guiades previstes en el programa 

• Assegurança Viatge i Anul·lació 

 

 


