
Лондон + Південна Англія 

20.07.2019, 03.08.2019, 07.09.2019. 

9 днів – 975 євро 
Київ - Лондон - Бат - Гластонбері - Екзетер - Боскастел - Тінтенджел - Стоунхендж - Солсбері - Портсмут - 
Брайтон - Лідс - Лондон – Київ 
 
У вартість входить 
Проживання в готелях; на базі сніданків 
Харчування в готелях; на базі сніданків 
Екскурсії за маршрутом; 
Супровід гіда; 
Транспортне обслуговування на комфортабельному автобусі з 
кондиціонером. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіа переліт; от 300 дол. 
Індивідуальний трансфер ; аеропорт-готель-аеропорт 
(аеропорт Heathrow (British Airways) - 100 євро за машину в 
одну сторону, аеропорт Gatwick (МАУ) - 120 євро за машину в 
одну сторону) 
Медична страховка; 5 євро, старше 60 років - 10 євро 
Консульські збори; 
Вхідні квитки в замки і музеї по програмі; оплачуються лише 
готівкою в англійських фунтах на місці, приблизно 95 GBP 

 
День 1 Київ – Лондон 
Прибуття в Лондон. Трансфер у готель (дод. опл.). Розміщення. Вільний час. 
 
День 2 Лондон 
Оглядова автобусна екскурсія по Лондону з гідом. У другій половині дня - вільний час для додаткових 
екскурсій, відвідувань популярних атракціонів і ресторанів. 
 
День 3 Лондон 
Вільний час для додаткових екскурсій, відвідувань популярних атракціонів і ресторанів. 
 
День 4 Лондон 
Вільний час для додаткових екскурсій, відвідувань популярних атракціонів і ресторанів. 
 
День 5 Бат - Гластонбері – Екзетер 
Бат (Bath) - внесений ЮНЕСКО в список пам'ятників культурної та природної спадщини людства. 
Гластонбері (Glastonbury) - вважається самим чарівним місцем у Великобританії, де оживають стародавні 
легенди про короля Артура і лицарів Круглого Столу, про чарівника Мерліна і феї Моргана. 
Екзетер (Exeter) - невелике, доброзичливий місто, один з найкрасивіших в Англії, знаходиться далеко від 
шуму мегаполісів.  
 
День 6 Боскастел – Тінтенджел 
Боскастел (Boscastle) - чарівне село з мальовничими котеджами, де стоять рибальські човни, привітно 
зустрічає гостей в кафе, ресторанах і пабах.  
Тінтенджел (Tintangel) - розташований на північному узбережжі Корнуолла і відомий своєю причетністю до 
легенд про Короля Артура та його Лицарів Круглого Столу.  
 
День 7 Стоунхендж - Солсбері – Портсмут 
Стоунхендж (Stonehenge) - згідно з різними науковими теоріями, Стоунхендж міг бути побудований 
інопланетянами - тому що являє собою точну модель Сонячної системи в поперечному розрізі. 
Солсбері (Salisbury) - найдавніше місто Англії з прекрасним кафедральним собором, де зберігатється один з 
чотирьох справжніх примірників Великої хартії вольностей (Magna Carta). 
Портсмут (Portsmouth) - колиска Британського флоту. Передбачено відвідування знаменитого корабля 
«Вікторі», побудованого в 1765 році.  
 
День 8 Брайтон - Замок Лідс 
Брайтон (Brighton) - курортне містечко в графстві Суссекс. Замок Лідс (Leeds Castle), розташований на двох 
маленьких островах, посеред озера, оточеного мальовничими пагорбами.  
Прибуття в Лондон. Трансфер в готель самостійно. 
 
День 9 Лондон – Київ 
Вільний час. Трансфер в аеропорт (додатково оплачується). Виліт у Київ. 
 
Додаткова інформація 
* гід залишає за собою право вносити зміни в програму в разі форс-мажорних обставин. 
 
Консульські збори: 
консульський збір Великобританії (близько 125 євро, оплачується до подачі документів! - сума може 
змінюватися і підлягає уточненню на момент запису туриста); 
бл. 850 грн. сервісний збір віз. центру (оплата особисто в віз. центрі в день подачі документів); 



за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (бл. 270 євро - оплачується до 
подачі документів! - сума може змінюватися і підлягає уточненню на момент запису туриста). 
 
 

Вартість туру з людини в євро: 

Готель 
Категорія 
розміщення 
в Лондоні 

Дати 

Розміщення 

Twin/Double Single Triple* 2Ad+1Ch 

Royal 
National / 
Queens 
Court Exeter 
/ Holiday Inn 
Express 
Southampton 

3* 
04.05.2019, 15.06.2019, 
20.07.2019, 03.08.2019, 
07.09.2019 

975 1425 915 875 

Copthorne 
Tara / 
Queens 
Court Exeter 
/ Holiday Inn 
Express 
Southampton 

4* 

20.07.2019, 03.08.2019 1245 1825 1155 1125 

04.05.2019, 15.06.2019, 
07.09.2019 

1175 1695 1145 1075 

***при тримісному варіанті розміщення, готелі по туру надають DBL / TWN + доп. ліжко або диван, або три 
окремі ліжка (в залежності від готелю). 

Вказане розміщення розраховане на дорослих людей. 

 

 


