
Afrejse fra Jylland, Fyn og Sjælland

Afrejse Hjemkomst  Pris Rute
Sø 25.03 Lø 31.03  5.495,- C/2
Sø 15.04 Lø 21.04  5.495,- C/2
Sø 13.05 Lø 19.05  5.495,- C/2
Sø 10.06 Lø 16.06  5.495,- C/2
Sø 08.07 Lø 14.07  5.495,- C/2
Sø 05.08 Lø 11.08  5.495,- C/2
Sø 09.09 Lø 15.09  5.495,- C/2
Sø 30.09 Lø 06.10  5.495,- C/2
Sø 14.10 Lø 20.10  5.495,- C/2

Se påstigningssteder og tider på side 203.

Prisen inkluderer
Dansk rejseleder, buskørsel i ****bus, 
hotelophold med morgenmad, aftensmad 1. 
og 6. dag, 2 udflugter (ex. entréer), samt alle 
lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1.825,-
Fast plads i bussen: 210,-/140,-/105,-
London sightseeingtur med lokal guide: 
125,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Afrejse fra København

Afrejse Hjemkomst  Pris
Ma 26.03 Fr 30.03  5.795,-
Ma 16.04 Fr 20.04  5.795,-
Ma 14.05 Fr 18.05  5.795,-
Ma 11.06 Fr 15.06  5.795,-
Ma 09.07 Fr 13.07  5.795,-
Ma 06.08 Fr 10.08  5.795,- 
Ma 10.09 Fr 14.09  5.795,- 
Ma 01.10 Fr 05.10  5.795,- 
Ma 15.10 Fr 19.10  5.795,- 

Prisen inkluderer
Flyrejse København – London og retur, 
ankomstassistance i London Gatwick 
lufthavn, buskørsel fra London Gatwick 
lufthavn til hotellet og retur, hotelophold 
med morgenmad, dansk rejseleder under 
opholdet i London, 2 udflugter (ex. entréer), 
samt alle lovpligtige skatter og afgifter.

Tilkøb
Enkeltværelse: 1700,-
Fast plads i bussen: 150,-/100,-/75,-
London sightseeingtur med lokal guide: 125,-
Forsikringer – hør ved tilmelding.

Rejsefakta
Bus, 7 dage 

Fly, 5 dage

Busrejse, 7 dage
Flyrejse, 5 dage
HØJDEPUNKTER 
• Centralt hotel lige ved  

British Museum

• Rejseleder med hele vejen

• Tilkøb den store London 
sightseeingtur med vidende, 
dansktalende lokalguide

•  -
bergen

London



London er en af verdens mest interes-
sante hovedstæder at besøge, og det 
alene på grund af de mennesker, der 
bor i byen. Briter, afrikanere, fransk-
mænd, indere, asiater, sydamerikane-
re og mange, mange andre folkeslag 
er repræsenteret og vidner om Stor-
britanniens historie som kolonimagt i 
stort set alle dele af verden. Med den 
eksemplariske og enestående afvikling 
af de Olympiske og Paralympiske Lege 
i 2012 er byen blevet om end endnu 
mere kendt verden over som en sikker, 
lystig og venlig by.
Vores udflugter i storbyen er tilrette-
lagt således, at vi både bruger vores 
egen bus samt benytter den velfunge-
rende undergrundsbane - The Tube. 
Er du til den gode, grundlæggende og 
store Sightseeingtur i London, hvor du 
får masser at vide om livet og daglig-
dagen i London, anbefaler vi desuden, 
at du tager med på udflugten med den 
dansktalende, lokale guide.
Vi bor på Royal National Hotel**+, 
der ligger ved Russell Square tæt ved 
British Museum, Oxford Street og Co-
vent Garden. Hotellet har en rigtig god 
beliggenhed, men værelserne er små 
og enkelt indrettede. Der serveres full 
English breakfast. Rundt omkring ho-
tellet ligger caféer og restauranter, og 
rejselederen er hver aften behjælpelig 
med at finde spisesteder med fornuf-
tige priser. 

REJSEPLAN, BUSREJSE
1. og 2. dag: Danmark – Tyskland – 
Canterbury – London 
Fra Danmark går rejsen via Padborg 
mod overnatningshotellet ved Ruhr-
distriktet, hvor vi spiser middag og 
overnatter. Næste morgen med Euro-
tunnel under Den Engelske Kanal, og 
videre mod London. Vi når London 
ved aftenstid. Efter indkvartering er 
der lejlighed til en spadseretur i hyg-
gelige omgivelser.

3. til 5. dag: Udflugter
Udflugterne arrangeres normalt i ne-
denstående rækkefølge, men kan æn-
dres.

Big Ben, Trafalgar Square, St. Paul’s 
Cathedral, Covent Garden. 
Sightseeing m. dansktalende lokal-
guide, kl. 9 - 15. Udflugt i tilkøb
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). 
Herefter kan man køre med bussen 
hjem. Alternativt finder man selv til-
bage til hotellet fra Covent Garden. 
Udflugten ledes af vores dansktalende 
lokalguide, 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. 

Tower, British Museum
Vi kører til Tower. På rundturen ser vi 
bl.a. kronjuvelerne. Vi slutter besøget 
ved Tower of London med en spadsere-
tur over et af Londons vartegn, Tower 
Bridge. Om eftermiddagen foreslår 
vi, at man besøger Imperial War Mu-
seum, British Museum eller Madame 
Tussaud’s vokskabinet. Gå gerne med 
rejselederen som vælger ét af de tre be-
søgsmål.

Kensington, museer og/eller shop-
ping, Oxford Street
Vi besøger denne dag Kensington 
Garden med Kensington Palace, hvor 
bl.a. Dronning Victoria og Prins Al-
bert har boet. Herfra er der mulighed 
for en shoppetur i verdens mest be-
rømte stormagasin, Harrods, muse-
umsbesøg i Natural History Museum 
eller Victoria and Albert Museum 
eller evt. rundvisning i Royal Albert 
Hall. Gå gerne med rejselederen som 
vælger ét af besøgsmålene. Om ef-
termiddagen kan man ”ose” på den 
nærliggende Oxford Street eller må-
ske gå på opdagelse i det spændende 
Soho, eller man kan besøge Sherlock 
Holmes Museet eller Madame Tussa-
uds.

Andre arrangementer
Under opholdet er rejselederen gerne 
behjælpelig med f.eks. at reservere tea-
terbilletter, musicalbilletter m.m.

6. og 7. dag: London – Tyskland – 
Danmark
Fra London kører vi igen mod det 
grønne og frugtbare Sydengland. Via 
Den Engelske Kanal med Eurotunnel 

eller færge kommer vi til Frankrig, og 
herfra mod overnatningshotellet ved 
Ruhrdistriktet. Næste morgen til Dan-
mark.

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

REJSEPLAN, 5 DAGE FLY
1. dag: København – London
Indskrivning og afrejse fra Køben-
havns lufthavn med middagsfly til 
London Gatwick lufthavn på egen 
hånd. I London Gatwick lufthavn står 
Riis Rejsers repræsentant klar til at 
tage imod og guide dig til bussen, der 
kører til hotellet i London. Indskriv-
ning på hotellet på egen hånd. Sidst 
på eftermiddagen møder du vores rej-
seleder i hotellets reception.

2. til 4. dag: Udflugter
Se udflugter under rejseplan, busrejse.

5. dag: London – København
Afrejse fra hotellet med bus til London 
Gatwick lufthavn, hvor vi flyver til Kø-
benhavn først på eftermiddagen. Ind-
skrivning på egen hånd i lufthavnen. 
Ankomst i København sidst på efter-
middagen.

Andre arrangementer
Under opholdet er rejselederen gerne 
behjælpelig med f.eks. at reservere tea-
terbilletter, musicalbilletter m.m.

Londons højdepunkter


