
Flyrejse, 4 dage
HØJDEPUNKTER
• Centralt hotel lige ved

British Museum

• Rejseleder med hele vejen

• Se de store seværdigheder
med rejselederen

Afrejse fra København

Afrejse Hjemkomst  Pris
To 30.11 Sø 03.12  4.195,-
Sø 03.12 On 06.12 4.195,-
To 07.12 Sø 10.12 4.195,-
Sø 10.12 On 13.12 4.195,-

Prisen inkluderer
Flyrejse København – London og retur, 
bustransfer fra London Gatwick lufthavn 

til hotellet og retur, hotelophold med 
morgenmad, dansk rejseleder, udflugt med 
bus på 3. dag samt alle lovpligtige skatter 
og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.800,-
London sightseeingtur med lokalguide: 
125,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta

London er en af verdens mest interes-
sante hovedstæder at besøge, og det ale-
ne på grund af de mennesker, der bor i 
byen. Ved adventstid møder du desuden 
et fantastisk julepyntet London, hvor 
glimmer og gejl konkurrerer med op-
mærksomheden fra shopping centrenes 
mange gode tilbud.
Vores rejseleder er med hele vejen, og 
udflugterne i storbyen er tilrettelagt 
således, at vi bruger hhv. bus og den 
velfungerende undergrundsbane - The 
Tube. 
Vi anbefaler desuden, at du tager med 
på byrundturen med bus og lokal 
guide, hvor du får en helt grundlæg-
gende information om London.
Vi bor på **+ Royal National Hotel, der 
ligger ved Russell Square tæt ved Bri-
tish Museum, Oxford Street og Covent 
Garden. Hotellet har en rigtig god be-
liggenhed, men værelserne er små og 
enkelt indrettede. Der serveres full Eng-
lish breakfast. Rundt omkring hotellet 
ligger caféer og restauranter, og rejsele-
deren er hver aften behjælpelig med at 
finde spisesteder med fornuftige priser. 

REJSEPLAN
1. dag: København – London
Vi møder vores rejseleder i lufthavnen
og har afgang med middagsfly fra
Københavns lufthavn til London Gat-
wick lufthavn. I London Gatwick luft-
havn kører vi med bus til vores hotel.

2. dag: Sightseeing med bus og
dansktalende lokalguide kl. 9 - 15.
Big Ben, Trafalgar Square, St. Paul’s
Cathedral, Covent Garden
Denne udflugt giver dig på dansk en
helt grundlæggende viden om Lon-
don, og vi anbefaler den bestemt. Vi
tager på den klassiske sightseeingtur i
London, hvor vi ser mange af de kend-

te steder, bl.a. Big Ben, Westminster 
Abbey, Buckingham Place, Hyde Park, 
Trafalgar Square og St. Paul’s Cathe-
dral. Vores rundtur slutter midt på ef-
termiddagen ved Covent Garden. Efter 
nogen tid på egen hånd i dette spæn-
dende område, går de, der har lyst, til 
St. Paul´s til Evensong (gratis adgang). 
Udflugten ledes af dansktalende lo-
kalguide, der kan fortælle meget om 
livet og dagligdagen i den britiske ho-
vedstad, og på den måde give os rigtig 
meget god information.
Husk at denne udflugt er i tilkøb for 
kun 125 kr. 

3. dag: Tower, Notting Hill, Kensingt-
on og Harrods
Vi kører med bus til Tower. På rund-
turen ser vi bl.a. kronjuvelerne. Vi
slutter besøget ved Tower of London
med en spadseretur over et af Londons
vartegn, Tower Bridge. Herefter kører
vi til området omkring Notting Hill,
Kensington Garden med Kensington
Palace, hvor bl.a. Dronning Victoria
og Prins Albert har boet. Herfra er der
mulighed for en shoppetur i verdens
mest berømte stormagasin, Harrods.

4. dag: London – København
Afrejse fra hotellet med bus til London
Gatwick lufthavn, hvor vi flyver til Kø-
benhavn først på eftermiddagen.

Aftensmad
Gå gerne med rejselederen på restau-
rant om aftenen. Vi finder restauran-
ter med menuer til omtrent 15 - 20 
pund.

Advent i London

Direkte fly og 
250 kr. i brorabat

Uanset hvilken bro du passerer, 
giver vi 250 kr. i rabat. Bestil blot 
rejsen senest 60 dage før afrejse.
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