9. april 2018 – 5 dager

London

Møt våren i London

London er hovedstaden i Storbritannia
og ligger sør i England. byen er en av
de største i Europa, og har en historie
som strekker seg to årtusener tilbake.
Den er i moderne tid et av verdens
viktigste politiske, økonomiske og
kulturelle sentre. Dette henger ikke
minst sammen med at London var
hovedstad for det britiske imperiet.
Selve byen har omkring 7,8 millioner
innbyggere, men regner man hele
storbyområdet kommer man opp i
mellom 12 og 14 millioner.

Det er omveien, forsinkelsen og sidesporene som
beriker ens liv.
Nils Kjær

PROGRAM
Dag 1 – mandag 9. april 2018:
Oppmøte på Trondheim Lufthavn Værnes to
timer før avgang. Her blir du tatt i mot av
en reiseleder fra Vega Reiser. Vi flyr kl.
22.15 med Norwegian direkte til Gatwick.
Herfra blir det felles transfer til hotellet som
ligger meget sentralt ved Oxford Street, og
med kort vei til det meste. Det blir sen
innsjekk, og vi ønsker alle en god natt.
Dag 2 – tirsdag 10. april 2018:
Kl. 10.00 er det avreise fra resepsjonen. Vi
reiser med buss på en rundtur i byen i et
par timer hvor vi tar en nærmere titt på
Buckingham Palace, The Parliament, Big
Ben og Horse Guards. Deretter vil vi ta en
lengre båttur på Themsen til Greenwich stedet hvor verdensuret er plassert. Vi
tilbringer litt tid i Greenwich Village, før vi
spaserer oss en tur til Greenwich
Observatori. Fra Greenwich tar vi en
lokalbuss tilbake til byen. Vi møtes i
lobbyen til felles middag kl. 18.00.

Dag 3 – onsdag 11. april 2018:
Etter frokost fortsetter vi å utforske kjente
steder. I dag bruker vi bena, og
lokaltransport for å ta oss rundt i byen. Vi
skal se nærmere på Fleet Street, St.
Paul`s Cathedral, Millenium Bridge, Tate
Modern, Shakespears Globe Theatre,
Queens Walk, Tower Bridge og Tower of
London. Underveis spiser vi en lunsj. Denne
kvelden er det ikke felles middag, men
åpent for de som ønsker å se en musikal.

Dag 4 – torsdag 12. april 2018:
Etter en god frokost, står reiseleder
klar i resepsjonen kl. 10.00 for de som
ønsker selskap på en byrunde. Hvorfor
ikke et besøk på museet Tate Modern?
Oxford Street byr på gode
shoppingmuligheter eller kanskje et
kafe eller pub besøk frister mere. Kl.
19.00 møtes vi i resepsjonen for å gå
til kveldens restaurant.
Dag 5 – fredag 13. april 2018:
Vi sjekker ut før kl. 11.00. Bagasjen
settes inn på hotellets bagasjerom.
Dagen er til fri disposisjon, men
reiseleder tar med de som ønsker på
en runde. Vi møtes i hotellets lobby kl.
14.00 for transfer til flyplassen. Flyet
har avgang kl. 18.10

Inkludert i prisen er:









Flyreise Trondheim - London t/r
Transitt flyplass – hotell t/r
Fire netter i dobbeltrom
Fire frokost
To middag
En lunsj
Båttur til Greenwich
Aktiv reiseleder fra vega Reiser

Grunnpris
Enkeltromstillegg
Depositum

Vega Reiser AS

Sunnlandsvegen 2

7032 Trondheim

Tlf: 73 95 10 15

post@vegareiser.no

www.vegareiser.no

kr. 9.995,kr. 2.000,kr. 1.500,-

