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                                                        Soare de octombrie la Londra- City Break 

19 – 22 octombrie 2017 
 
Ziua 1: Cluj Napoca - Londra 

Întâlnire la ora 4.00 dimineața pe aeroportul internațional Cluj Napoca pentru a ne înbarca pe cursa WizzAir W6 3301 
cu destinația Londra. Imediat după ora locală 7.00 bem o cafea pe aeroportul Luton, apoi ne îndreptăm cu transportul 
public spre centrul capitalei engleze. Înainte de a ajunge la hotel vom vizita Galeriile Nationale, cu o impresionanta 
colecție de picturi. După formalitățile de check inn și o scurtă pauză în cameră, ne vom întoarce pentru o plimbare prin 
zona centrală Piccadilly - Covent Garden, unde putem asista la spectacole stradale în timp ce degustăm câte ceva din 
varietatea de oferte gastronomice. Cazare în Londra.  
 
Ziua  2 : Londra 

Mic dejun. Vom merge cu metroul de suprafata printre zgarie norii noului cartier financiar si vom trece prin tunelul 
pietonal pe sub Tamisa spre Greenwich pentru a ne face poze cu linia Meridianului la Observatorul Regal. Vom lua 
apoi vaporul spre Westminster – palatul parlamentului si ne vom odihni in gradinile lui, nu înainte de a vizita 
Westminster Abbey, în care William Cuceritorul a fost încoronat în ziua de Crăciun a anului 1066 ca William I, 
biserică martoră a încoronărilor monarhilor britanici și cea care gazduiește după moarte marile personalități ale vieții 
politice și culturala britanice. Seara vom admira Londra de la inaltimea Ochiului Londrei. Plimbare spre Podul 
Turnului si Turnul Londrei. Cazare in Londra.  
 
Ziua  3: Londra 

Mic dejun urmat de plimbare prin parcul St James pentru a vedea in fata palatului Buckingham ceremonia schimbarii 
garzii. O vizita la Madame Tussaud’s ne va permite sa facem cunostinta cu cei mai importanti membri ai familiei 
regale britanice si cu cei mai cunoscuti oameni ai planetei. Seara plimbare pe Regents Street, cea mai cunoscuta artera 
comerciala. Cazare in Londra.  
 
Ziua 4:  Londra – Cluj Napoca 
Mic dejun, apoi plecăm spre aeroport pentru a ne îmbarca pe zborul WizzAir W6 3306 la ora 13.00 cu destinația Cluj 
Napoca. Sosire în țară la ora 17.55. 
 
Notă:  
Programul este oferta făcută de agenție. Conducătorul de grup poate oferi consiliere în adaptarea programului 
individual pentru cei care doresc să-și facă parțial sau total un alt program pe parcursul șederii la Londra.  
 

Tarif: 350 euro/ persoana 
Tariful include: 

- Bilet de avion Cluj Napoca –Londra- Cluj Napoca 
- Bagaj mic de mana 
- 3 nopti cazare cu mic dejun hotel 3* Londra. 
- Insotitor de grup 
- Vizite ghidate 

Tariful nu include: 
- Intrarile la obiectivele turistice 
- Transportul public local in Londra si transportul public Luton/ Londa/ Luton 
- Asigurare medicala sau storno. 
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