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REPÜLJÜNK LONDONBA! 
- LONDON ÉRDEKESSÉGEI, REPÜLŐGÉPPEL, HELYI KÖZLEKEDÉSSEL, CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL - 

(5 NAP/4 ÉJ) 
 
1. NAP  INDULÁS, ISMERKEDÉS A WESTMINSTER-NEGYEDDE 

A budapesti Liszt Ferenc reptérről indulunk Londonba a hajnali órákban, London Heathrow repterére reggel 
érkezünk meg. Transzferbusz vár bennünket, majd idegenvezetőnk segítségével megkezdjük az ismerkedést a világ 
egyik legnagyszerűbb fővárosával: a nap első programjaként felszállunk a London Eye-ra (F), ahonnan az egész 
város belátható, szép idő esetén a 40 kilométerre fekvő Windsorig is el lehet látni! Ezután a Westminster negyedben: 
St. James Park, Piccadilly Circus, Trafalgar Square, Downing Street, Houses of Parliament, Big Ben, M&M’s World. 
A csoport szabadprogramot kap a Covent Garden-ben, majd megismerkedünk London közlekedésének történetével 
a nagyon érdekes London Transport Museum-ban (F). Innen a szállásra indulunk. Vacsora a családoknál (A napi 
program a menetrend módosulásának függvényében változhat) 
 
2. NAP  KELET-LONDON: A CITY ÉS GREENWICH 

Reggeli után helyi közlekedéssel indulunk Londonba. Megtekintjük a Tower-hidat és a Tower of London-t (F), 
ahol megcsodáljuk az ezer éves épületegyüttes emlékeit, a Beefeatereket és az itt őrzött királyi koronázási ékszereket. 
Ezután egy sétára indulunk, melynek során érintjük a Monument-et, a Szent Pál Székesegyházat (F), a Millenium 
Bridge-et és a Globe színház épóletét. Innen hajóval (F) Greenwichbe kirándulunk, ahol felkeressük a Meridián 
vonalat az Old Royal Observatory (F) udvarán, valamint (idő függvényében) a National Maritime Museum-ot. A 
program végeztével szállásunkra indulunk, vacsora. 
 
3. NAP  KULTÚRA ÉS SZÓRAKOZÁS 

Reggeli után helyi közlekedéssel indulunk Londonba. A világ egyik legnagyobb múzeumába, a British Museumba 
látogatunk, ahol régészeti csodák és többek között egyiptomi múmiák várnak bennünket. Majd a Madame 
Tussauds panoptikum (F) felfedezése következik, ahol világhírű énekesek, színészek és politikusok viaszmásai 
várnak bennünket. A nap végén szabadprogram következik az Oxford Street-en. A nap végén a szállásra utazunk, 
vacsora. 
 
4. NAP  A KENSINGTON-NEGYED ÉRDEKESSÉGEI 
Reggeli után helyi közlekedéssel indulunk Londonba. A Kensington-negyed felé vesszük az irányt, ahol felkeressük a 

Natural History Museum-ot, ahol egy nagyon érdekes, sok helyütt interaktív természettudományi és őslénytani 

kiállítást tekintünk meg. Ezt követi a szomszédos Science Museum megtekintése, ami a technika világába enged 

betekintést: gőzgépek, Stevenson gőzmozdonya, az első autó: Ford T-modell, genetika, informatika, stb. Innen egy 

sétára indulunk, melynek keretében megtekintjük a Royal Albert Hall-t, a csodálatos Albert Memorial-t, Diana 

hercegnő emlékszökőkútját és Benny Hill házát. Mielőtt szállásunkra indulnánk, sétálunk és pihenünk kicsit a 

Hyde Park-ban. Indulunk a szállásra, vacsora. 

 
5. NAP  BÚCSÚ ÉS HAZAUTAZÁS 

Reggeli után, a repülő indulásának és a szálloda elhelyezkedésének függvényében töltjük el utolsó napunkat 
Londonban (ingyenes múzeumok, pl. National Gallery, Museum of London, szabadidő, vásárlási lehetőség, de idő 
függvényében bármilyen program kérhető erre a napra). Végig a transzferbusszal közlekedünk. Délután a reptérre 
utazunk és hazarepülünk Budapestre. A reptérről mindenki önállóan utazik haza. (A napi program a menetrend 
módosulásának függvényében változhat) 
 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk
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RÉSZVÉTELI DÍJ CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL (20+2 fő) 
 

az indulás időpontja 

2023 évben a csoport által választott időpontban, de a repülőjegy és 

szálláskapacitás függvényében lehetséges 

általunk javasolt időpontok:  
2023. március 15-19, április 11-15, május 2-6, június 5-9, július 3-7 

•  18 éven aluliak 18 éven felüliek 

• alapár * 199.900 Ft 215.900 Ft 

• 10 kg-os feladós poggyász 15.000 Ft/fő 15.000 Ft/fő 

• utasbiztosítás 5 nap 2.000 Ft 3.950 Ft 

• útlemondási biztosítás standard útlemondási biztosítás, a részvételi díj 2 %-a 

COVID kiegészítésű útlemondási biztosítás, a részvételi díj 4,5%-a 

• (F) belépők 18 éven aluliaknak  
kb. 150 GBP + kb. 40 GBP helyi közlekedés vonattal 

• (F) belépők 18 éven felülieknek 
kb. 170 GBP + kb. 50 GBP helyi közlekedés vonattal 

 

* A részvételi díj tartalmazza: repülőjegy Budapest-London retúr, 1 db kis kézipoggyásszal (40*20*25), 4 éjszaka szállás 

vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezésével, az idegenvezető költségei első és utolsó 

napra kint transzferbusz 

Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5Ł/fő/éj 

 
 

• A kedvező árhoz a menetrendszerinti járatoknál minimum 3 hónappal előre történő foglalás szükséges, konkrét 

nevekkel és időponttal. A jegyek nem módosíthatóak és nem visszaválthatóak. Ha valaki meggondolja magát, a jegy és a 

poggyász árát a légitársaság nem téríti vissza. 

• A program igény esetén szállodai elhelyezéssel is lehetséges Forduljon hozzánk az árakkal, illetve a lehetséges 

időpontokkal és részletekkel kapcsolatban! 

 
 


