
Лондон АВІА  
8 днів – 425 євро Київ - Лондон (Оксфорд, Котсволдс, Стратфорд-на-Ейвоні, Гринвіч) – Київ  

 

У вартість входить 
Проживання в готелях; 
Харчування; континентальний сніданок 
Екскурсії; в залежності від обраного варіанту відпочинку 
Супровід гіда; 
Транспортне обслуговування. 

У вартість не входить 
Міжнародний авіа переліт; Київ-Лондон-Київ (від 300 дол
Консульські збори; 
Трансфери; 
Додаткові екскурсії; 
Медична страховка; 5 євро, старші 60 років - 10 євро. 

 

 

День 1 Київ – Лондон Виліт у Лондон. Трансфер з аеропорту в готель (дод.опл.). 
Розміщення в готелі. Вільний час у столиці Великобританії.  

День 2 Лондон Сніданок. Оглядова автобусна екскурсія містом. Пішохідна екскурсія історичним 
центром Лондона.  

День 3 Лондон Сніданок. Екскурсія до Національної 
картинної галереї.  

День 4 Лондон (Віндзор) Сніданок. Автобусна екскурсія до Віндзорського замку. 
Екскурсія в Тауерський Замок.  

День 5 Лондон Сніданок. Екскурсія у 
Вестмінстерське абатство.  

День 6 Лондон (Оксфорд, Котсволдс, Стратфорд-на-Ейвоні) Сніданок. 
Автобусна екскурсія в Оксфорд, Котсволдс й Стратфорд-на-Ейвоні.  

День 7 Лондон (Гринвіч) Сніданок. Екскурсія на катері по Темзі в Гринвіч. 
Відвідування Королівської обсерваторії. Екскурсія до Музею мореплавства.  

День 8 Лондон – Київ Сніданок. Трансфер в аеропрорт 
(дод.опл.). Виліт з Лондона.  

Додаткова інформація ! Є можливість збільшити кількість днів перебування у Лондоні. ! Обов'язково особиста 
подача документів у Візовому центрі Великобританії в Києві (метро Лук'янівська, вул. Глибочицька 4, бізнес 
центр "Артем")  

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).  

 



Трансфери: індивідуальний трансфер аеропорт-готель-аеропорт ((аеропорт Heathrow (British Airways) - 100 
євро за авто в одну сторону, аеропорт Gatwick (МАУ) - 120 євро за авто в одну сторону)); груповий трансфер 
аеропорт-готель-аеропорт - за запитом.  
Вартість проживання 8 днів/7 ночей з люд. в євро: 

Hotels Category dbl/twin single triple DBL+ExBed, (до 12 років) 

Seymour Hotel 2* 425 735 415 415 

Lords Hotel 2* 450 685 425 425 

Alexandra Hotel 3* 455 755 440 440 

Royal National 3* 485 815 450 425 

Tavistock 3* 575 905 505 450 

President 3* 615 905 525 485 

Bedford 3* 685 955 575 535 

Imperial 3+ 715 1005 605 565 

Park international 4* 995 1655 875 875 

Melia White House 4* 975 1655 925 925 

Кількість екскурсій буде залежати від обраного екскурсійного пакету. 

 

ВАРІАНТИ ЕКСКУРСІЙНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Вартість з особи в 
євро (ДОРОС./ДИТ.) 

Лондон Бюджет 
2 екскурсії 

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона 

40 

Лондон Стандарт 
4 екскурсії 
  

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею 

65 

Лондон Тріумф 
4 екскурсії 

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія до Вестмінстерського Абатства; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю. 

65 
+ вх. квиток 60/40 

Лондон Супер 
6 екскурсій 
  

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– автобусна екскурсія у Віндзор з відвідуванням 
Королівської резиденції; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю 

115 
+ вх. квиток 60/40 



Лондон СУПЕР 
 
6 екскурсій + Dinner 
Cruise або London 
Musicals 
 

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– автобусна екскурсія у Віндзор з відвідуванням 
Королівської резиденції; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю.  
У програмі на вибір пропонується одна з двох опцій: 
1. Круїз по Темзі з вечерею – Dinner Cruise (без 
трансферу). 
2. Відвідування вечірньої вистави одного з популярних 
Лондонських мюзиклів – London Musicals. 

295 
+ вх. квиток 60/40 

Лондон Преміум 
  
7 екскурсій 
  

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– автобусна екскурсія у Віндзор з відвідуванням 
Королівської резиденції; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю. 
 
У програмі на вибір пропонується одна з трьох опцій: 
1. Автобусна екскурсія на цілий день у Стоунхендж і 
Солсбері (Stonehenge & Salisbury). 
2. Автобусна екскурсія на цілий день в Оксфорд і 
Стретфорд-на-Ейвоні (Oxford & Stratford-upon-Avon). 
3. Гаррі Поттер Тур – поїздка на кіностудію Warner 
Brothers. 

195 
+ вх. квиток 99/70 

Лондон Престиж 
  
8 екскурсій 
  

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– автобусна екскурсія у Віндзор з відвідуванням 
Королівської резиденції; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю; 
– пішохідна екскурсія до Вестмінстерського Абатства; 
– екскурсія в Гринвіч до Нульового меридіану з 
прогулянкою на теплоході по Темзі 

150 
+ вх. квиток 125/75 

Лондон Різних Епох 

8 екскурсій 

– оглядова екскурсія Лондоном; 
– автобусна екскурсія у Віндзор з відвідуванням 
Королівської резиденції; 
– пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона; 
– пішохідна екскурсія в Британський музей; 
– пішохідна екскурсія в Національну галерею; 
– пішохідна екскурсія в Тауер і Королівську скарбницю. 
 
У програмі на вибір пропонується одна з трьох опцій: 
1. Автобусна екскурсія на цілий день у Стоунхендж і 
Солсбері (Stonehenge & Salisbury). 
2. Гаррі Поттер Тур – поїздка на кіностудію Warner 
Brothers. 
3. Автобусна екскурсія на цілий день в Оксфорд і 
Стретфорд-на-Ейвоні (Oxford & Stratford-upon-Avon). 

295 

+ вх. квиток 125/75 

 

 

 



ПРИЄДНАННЯ ДО ОКРЕМИХ ГРУПОВИХ ЕКСКУРСІЙ 
 

Екскурсійні програми Дорослий/ 
Дитина 

Оглядова автобусна екскурсія по Лондону з професійним гідом 50 

Пішохідна екскурсія по історичному центру Лондона 40 

Пішохідна екскурсія в Національну галерею з гідом 40 

Пішохідна екскурсія в Британський музей 40 

Автобусна екскурсія у Віндзор з гідом, відвідування Королівської резиденції Віндзорського замку 95/75 

Пішохідна екскурсія в Тауер з гідом (вхідні квитки включено) 75/65 

Екскурсія в Гринвіч до Нульового меридіану, з прогулянкою на теплоході по Темзі 95/65 

Старовинні паби та привиди Лондонського СІТІ (пінта пива від гіда в подарунок). Початок екскурсії о 
19:00. Діти до 18 років не допускаються. 

50 

Автобусна екскурсія на цілий день в Оксфорд і Стретфорд-на-Ейвоні (Oxford & Stratford-upon-Avon) 140/125 

Автобусна екскурсія на цілий день у Стоунхендж і Солсбері (Stonehenge & Salisbury) 140/125 

Екскурсія до Вестмінстерського Абатства 65/60 

Гаррі Поттер Тур – поїздка на кіностудію Warner Brothers 140/105 

 


