
   ימים8, לילות  7 לונדון למשפחות
  

 -  שוק קאמדן - מאדאם טוסו – סוהו - מוזיאון הטבע וההיסטוריה - כיכרות לונדון : איפה נבקר
פארק סיינט  - THORPE  פארק השעשועים-נט ' רחוב אוקספורד וריג-הבריטי  המוזיאון

 תחנת קינג -  לונדון איי -  שייט על התמזה -'  גריניץ-ומשמר המלכה   ארמון בקינגהם-יימס 'ג
  אתרי הארי פוטר– 3/49קרוס רציף 

 
    לונדון–תל אביב  : 1יום 

לאחר התארגנות בחדרים ובהתאם לזמן נצא . לאחר הנחיתה בלונדון נעבור לבית המלון
   .לסיור רגלי בסביבות המלון

  
    מוזיאון הטבע- חצי סיור עיר בלונדון  : 2יום 

. נראה את גשר לונדון והמצודה. אוטובוס צמוד לחצי יום סיורהבוקר נצא לסיור מודרך עם 
קצר בלידנהול מארקט עם הקשתות הגבוהות והמבנה הרחב של השוק כאן  נמשיך לביקור

רה -נראה את מגדל סוויס) Leaky Cauldron(הרותחת  צולמה גם החזית של פאב הקלחת
המונומנט , ז הפיננסים והעסקיםמרכ ,משם ניסע לאזור הסיטי של לונדון" המלפפון"המכונה 

. נגיע לבית הוועדה האוסטרלית הראשי עם חזיתו הלבנה .לזכר השריפה וקתדרלת סנט פול
נמשיך בנסיעתנו דרך כיכר . גרינגוטס פה צולמו כל הסצנות בהן מככב בנק הקוסמים

 לברט הולממוריאל וא אלברט, הייד פארק, הביג בן, ווסמינסטר, טרפלגר לכיוון רחוב דאונינג
לאחר הפסקת הצהריים נבקר במוזיאון הטבע המרשים בו נראה את התפתחות החיים  .

דרך זוחלים וכלה בתצוגת הדינוזאורים המרשימה ותערוכת  בכדור הארץ והתפתחות האדם
כיכר לסטר ולאזור , בערב נצא לכיכר פיקדילי  .חזרה למלון בתחבורה ציבורית .היונקים
   .המפורסמות באחת מההצגות) בתשלום נוסף(כלו לצפות המעוניינים יו. הסוהו

  
   . שוק קמדאן טאון-  9 3/4 תחנת קינג קרוס רציף –מאדאם טוסו  : 3יום 

נראה .  מאדאם טוסו–הבוקר נצא בתחבורה ציבורית ונבקר במוזיאון השעווה המפורסם 
, זמרים,  העולםפוליטיקאים מכל, לצד שחקני קולנוע ידועים דמויות מההיסטוריה האנגלית

לתחנת ) הרכבת התחתית של לונדון(לאחר הביקור ניסע בטיוב  .שחקנים ודמויות מסרטים
הארי פוטר וחבריו התלמידים על  רבעים ממנו עלו-קינג קרוס ונבקר ברציף תשע ושלושה

בחנות  נוכל לרכוש מזכרות.  בית הספר לכישוף ולקוסמות-רכבת האקספרס להוגוורטס 
משם נמשיך לשוק קמדאן טאון התוסס המלא במסעדות . רי פוטר שבתחנההרשמית של הא
   .לאחר הביקור בשוק נשוב למלוננו. על תעלת קמדאן וחנויות הממוקם

  
    אוסף וואלס- נט ' רחוב אוקספורד וריג- המוזיאון הבריטי  : 4יום 

ליון  מי7נצא לביקור במוזיאון הבריטי שנחשב לאחד החשובים בעולם בו מוצגים מעל 
לאחר מכן נמשיך לרחובות היוקרתיים אוקספורד . המפורסמת ובמיוחד אבן הרוזטה, פריטים

 .Hamleys -המפורסמת המליס נט שם נהנה מחוויות הקניות ונבקר בחנות הצעצועים'וריג
 אוסף פרטי שניתן במתנה לממשלת בריטניה -המעוניינים יוכלו לבקר באוסף וואלס הסמוך

ריהוט צרפתי , וצרת סוורס ומייסן וכן כלי נשק ושריון מסוגים שונים מת ובו כלי חרסינה
  ואמנות אירופאית

  
   THORPE פארק השעשועים : 5יום 

נהנה מרכבות . מהמובילים באירופה, THORPE בפארק השעשועים, יום של חוויות מיוחדות
עולמו של אנגרי ברד ושאר המתקנים , ומכשולים בתוך האגם אבובים, המגלשות,ההרים

   .למלוננו בתום היום המהנה נשוב. הנפלאים להנאת כל המשפחה
  
  
  
  
  



    כיכר טרפלגר– ארמון בקינגהם ומשמר המלכה-יימס 'פארק סיינט ג : 6יום 
נעבור דרך . בבוקר נצא בתחבורה ציבורית לעבר בית הפרלמנט הווסטמינסטר והביג בן

יימס היפהפה לכיוון ארמון 'משם נחצה את פארק ג. מר המלכהמש רחוב דאונינג ובית
" המול"נלך דרך בית האדמרליות ו .המשמרות ובמידת האפשר נצפה בחילופי. בקינגהם

 Place - ו Yard Scotland Great בדרכנו נעבור בצומת הרחובות. לכיוון כיכר טרפלגר
Scotland  לאחר  .הארי פוטרשהתפרסמה כמקום משכנו של משרד הקסמים מספרי

הרחוב ששימש השראה לסמטת ) Cecil  Court (, נמשיך לססיל קורט, הפסקת צהריים
ובו חנויות קטנות בעלות חזות ויקטוריאנית ותכולה מסתורית וחנויות  רחוב צר וארוך. דיאגון

במקום .משם נמשיך לקובנט גארדן כיכר הקניות והבילוי שבמרכז לונדון  .ספרים עתיקות
   .המתמחות בתחומים שונים ומגוונים וחנויות ייחודיות. ים אומני רחובמופיע

  
  לונדון איי-  שייט על התמזה -' גריניץ : 7יום 

המפריד ' נראה את קו גריניץ. רובע בחלקה המזרחי של העיר', היום נצא באוטובוס לגריניץ
תורן קאתי סרק מהתצפית נרד ונצפה על ספינת ה.המזרחי למערבי את כדור הארץ בין חלקו

את הדרך . הנחמד'  נבקר בשוק גריניץ99- ה ששימשה להעברת תה מסין לאנגליה במאה
ייראו מזווית שונה  ,המבנים היפים של לונדון. חזרה נערוך בשייט מיוחד על נהר התמזה

, גלגל הענק של לונדון, משם נשים פעמינו ללונדון איי, נשוט עד גשר ווסטמיניסטר. ומעניינת
בערב יוכלו המעוניינים יוכלו לצאת לארוחת ערב ומופע  .נוכל להשקיף על העיר האגדית ממנו

  ) בתשלום נוסף(בסגנון אבירים 
  

    תל אביב- לונדון : 8יום 
ניתן להצטרף  .יום אחרון בלונדון יוקדש להשלמת קניות אחרונות ופרידה מהעיר התוססת

יירת וינדזור הפסטוראלית שבה נמצא לחצי יום ביקור בעמק ברקשייר ובע) בתשלום נפרד(
נארוז את החוויות  .מעונה הרשמי של בית המלוכה והגנים היפים שסביבו ארמון וינדזור

  נגיע לשדה התעופה ונטוס ארצה, והזיכרונות ובהתאם לשעת הטיסה
  

    :המחיר כולל
 טיסות ללונדון

 מיסי נמל ובטחון
 העברות

 יירות טובה על בסיס לינה וארוחת בוקרת/ לילות בבתי מלון בדרגת תיירות  7 
 2חצי יום סיור באוטובוס ביום 

 2 + 9 אזורים -כרטיס לנסיעה בתחבורה ציבורית 
 סיורים וכניסות לאתרים כמפורט בתכנית הטיול

  מלווה מקצועי 
  נהג–ל "תשר לנותני שירותים בחו

 
    :המחיר אינו כולל
 תשר לסבלים

 תשר למלווה הקבוצה
  ומטעןביטוח רפואי

 פאונד לנוסע ללילה המשולם ישירות 4-2מס עירוני לתייר המוטל בחלק מערי אירופה בסך
  לבית מלון

  
. המסלול מתאר את אתרי הביקור אך לא בהכרח את כיוון הנסיעה או סדר הימים  :הערות

 .והלינות יתכנו שינויים בסדר הביקורים
תכנית הטיול תשתנה . הוצאתהתכנית הטיול מתבססת על לוח הטיסות המתוכנן בזמן 

 בכפוף ללוח
  הטיסות


