LONDRES
Avió
4 dies - Esmorzar
1r dia: PUNT D'ORIGEN – LONDRES
Presentació a l’aeroport per tal d'agafar l'avió en direcció a Londres. Arribada i trasllat al hotel.
La tarda la podem destinar a visitar el Museu Britànic. Després del museu, podem passejar per
Oxford St, Regent St, Piccadilly i descobrir el barri del Soho i Chinatown. Sopar lliure i allotjament.
2n dia: CITY OF WESTMINSTER – HYDE PARK
Esmorzar. Sortida cap a l'abadia de Westminster, seguidament anem a
Buckinghamn Palace per veure el canvi de guàrdia. Passejarem pel voltant
del Big Ben. Dinar lliure. A la tarda ens podem acostar fins a Harrods, relaxarnos al Hyde Park, i veure el barri residencial de Notting Hill amb el mercat de
Portobello, o el barri de Mayfair amb les cases neoclàssiques, luxoses i cares
situades al voltant del famós Bond Street. Sopar lliure i allotjament.
3r dia: LA CITY – CAMDEN TOWN
Esmorzar. Ens dirigirem cap al districte financer de la City, on es troba l’àrea
d'oficines i edificis alts on podrem visitar, la Catedral de Sant Paul (la segona
més gran del món, després de Sant Pere del Vaticà) el Pont i la Torre de Londres. Dinar lliure. A
la tarda ens podem desplaçar al barri més alternatiu, a Camden Town, el bressol del punk anglès,
on encara s'hi respira un ambient particular al voltant del seu famós mercat. Abans de retornar al
hotel, podem aprofitar, per visitar la Tate Modern Art Gallery, que té un horari força ampli i una
col·lecció permanent d'art contemporani interessant. Sopar lliure i allotjament.
4t dia: NATIONAL GALLERY – LLIURE – PUNT D’ORIGEN
Esmorzar. Anem a Trafalgar Square per visitar la National Gallery, on ens hi podrem estar tot el
matí. Dinar lliure. A l'hora indicada sortida cap a l'aeroport per agafar el vol de retorn cap a casa.
ALLOTJAMENT
Hotel 3***
Supl, 3 sopars
Alberg
Supl, 3 sopars

€/alumne
375€
69€

Des de 340€
A partir de 25 alumnes

340€
36€

. Supl. Temp. Alta 15 -60 €/alumne, + supl. tarifa aèria
El nostre preu inclou:
• Trasllats aeroport Londres <-> Hotel/alberg Londres • Avió a
Londres, i retorn amb taxes i 1 maleta per facturar • Estada de 3
nits en hotel/alberg cèntric amb esmorzar • gratuïtats pels
professors (1 per cada 13 alumnes de pagament) • Material tècnic •
Tràmits de reserva als museus a visitar (l'entrada va a càrrec dels
alumnes) • Assegurança de viatge i de responsabilitat civil •
Butlletes pro-viatge fi de curs • IVA

Consulti’ns la seva opció, li farem
el pressupost a mida.
Tel 933 100 333 – Fax 933 100 926
info@termetours.com

Sol·licitar pressupost
ON LINE

