
Феєричний Лондон 
 
8 днів – 799 євро  
Київ - Лондон (Віндзор - Стоухендж - Вестмінстерське абатство - Тауер - Замок Бленем - Оксфорд - Кембрідж) - 
Київ 
 

У вартість входить 
Проживання у готелі Royal National 3*; 
Харчування; англійські сніданки 
Груповий трансфер; Аеропорт-готель-аеропорт, індивідуальний 
трансфер (за бажанням – 120 євро/машина в один бік) 
Екскурсії за програмою; 
Супровід феєричного гіда. 
 

У вартість не входить 
Авіапереліт Київ-Лондон-Київ 
Консульський збір Великої Британії 
Медичне страхування; 10 євро/ос., старше 60 років - 20 
євро/ос 
Факультативні екскурсії; вхідні квитки в об'єкти за 
маршрутом 
Доплата за одномісне розміщення-300 євро; 

 

Вартість туру: 
26.03 
799 євро/ос. у двомісному номері 
749 євро/ос. у тримісному номері 
1099 євро/ос. в одномісному номері 
30.04, 07.05, 09.07, 27.08 
899 євро/ос. у двомісному номері 
849 євро/ос. у тримісному номері 
1199 євро/ос. в одномісному номері 

День 1 Київ – Лондон  

Виліт із Києва. Прибуття до Лондона. Трансфер до готелю. Для бажаючих (оплачується додатково-25 євро/ос) 
– виїзд до Лондона на пішохідну екскурсію «Лондонський Сіті: від римлян до сучасності» з ліцензованим 
гідом. 

День 2 Лондон (Віндзор - Стоухендж) 

Сніданок у готелі. Факультативно (оплачується додатково-50 євро/ос) – поїздка до Королівської резиденції 
Віндзор, відвідування Королівського Віндзорського Замку (вх. біл. 27£) та до Стоунхенджу (вх. біл. бл. £21).  

День 3 Лондон (Вестмінстерське абатство - Тауер) 

Сніданок у готелі.Оглядова екскурсія Лондоном з ліцензованим гідом. Екскурсії до Вестмінстерського 
абатства (вх. біл. £24) та Тауер (вх. біл. бл. 27£) 

День 4 Лондон (Замок Бленем - Оксфорд) 

Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію в Замок Бленем (вх. б. £28). Переїзд на екскурсію 
університетським містом Оксфорд. Вільний час.Для бажаючих – відвідування місць зйомки 
«Гаррі Поттера», Бодлеанської бібліотеки та Обідньої зали Собору Крайст Черч (вх. квитки, 
купуються самостійно, онлайн).За бажанням – відвідування Музею природної історії та Музею 
Ешмола – безкоштовно. 
 
День 5 Лондон  

Сніданок. Вільний день для самостійного відвідування визначних пам'яток Лондона.  
Відвідування музеїв та галереї можливе з ліцензованим гідом за додаткову плату у форматі міні-групи. 
Рекомендуємо: 
Британський музей (British Museum), головний історико-археологічний музей Британської імперії, вхід вільний. 
Музей Вікторії та Альберта (Victoria and Albert Museum), найбільший у світі музей  
декоративно-ужиткового мистецтва та дизайну, вхід вільний. 
Музей Природної Історії (Natural History Museum), вільний вхід; 
Музей науки (Science Museum), вільний вхід. 
Національна Картинна Галерея (National Gallery), вхід вільний 
Букінгемський Палац (вхід 28£) Квитки на певний час та дату купуються онлайн. 
Музей Мадам Тюссо – найвідоміший у світі музей воскових фігур, квитки краще купувати онлайн. 
Знамениті лондонські мюзикли (безсмертний "Phantom in the Opera" Ендрю Ллойд Веббера, 
 "Les Miserables", "Mamma Mia", "Lion King" та ін.). Квитки краще купувати онлайн. 
Прогулянка на катері по Темзі і відвідання Нульового меридіана в Королівській Обсерваторії (вх. квиток)  
в Грінвічі. 
Ботанічні сади, оранжереї та парк Kew Gardens (вх. квиток). 
Рекомендуємо заздалегідь та виключно на вільний день бронювати квитки для відвідування! 



колеса огляду London Eye + музею воскових фігур Мадам Тюссо; 
безкоштовного оглядового майданчика і/або столика в барі Sky Garden; 
мюзиклів The Phantom Of The Opera, Lion King і багатьох інших. 

День 6 Лондон (Кембрідж) 

Сніданок у готелі. Виїзд на екскурсію до університетського міста Кембрідж. Пішохідна екскурсія містом, яка 
продовжиться на човнах по річці Кем (15£). 
 
День 7 Лондон  

Сніданок у готелі.У п'ятницю музеї працюють до 21:00! Вільний день для самостійного відвідування визначних 
пам'яток Лондона. Відвідування музеїв та галереї можливе з ліцензованим гідом за додаткову плату у 
форматі міні-групи. 
 
День 8 Лондон – Київ  

Сніданок у готелі. Виселення із готелю. Трансфер до аеропорту. Виліт із Лондона. Прибуття до Києва. 
 
Польотні дані: авіакомпанія МАУ, рейси PS 111/112 
26.03 09:50 KBP - 11:25 LGW 
02.04 12:20 LGW - 17:40 KBP 
30.04/07.05 09:30 KBP - 11:00 LGW 
07.05/14.05 12:20 LGW - 17:40 KBP 
09.07/27.08 09:55 KBP - 11:25 LGW 
16.07/03.09 12:20 LGW - 17:35 KBP 
 
Факультативні екскурсії: 
Лондонський Сіті – 25 євро/ос. 
Віндзор+Стоунхендж – 50 євро/ос. 
+ Орієнтовна сума всіх вхідних квитків за маршрутом – близько 150 фун./ос. 
Консульський збір Великої Британії  
(суми можуть змінюватися і підлягають уточненню на момент запису туриста): 
близько 125 євро – оплачується до подачі документів! 
близько 1200 грн сервісний збір візового центру Великої Британії – оплачується до подачі документів! 
за бажанням або за необхідності доплата за терміновий розгляд документів (близько 275 євро – оплачується 
до подачі документів!). 
за бажанням або за необхідності подача преміум – близько 2300 грн/особа (оплата особисто у візовому 
центрі, але бронь преміум подачі заздалегідь, під час запису). 
за бажанням або за необхідності закордонний паспорт (на момент розгляду залишається на руках у туриста) 
– близько 2400 грн/особа – оплачується до подачі документів! 
! Обов’язкова особиста подача документів у Візовому центрі Великої Британії в Києві (метро Лук'янівська, вул. 
Глибочицька, 4; бізнес-центр "Артем"). 
Важливо! Вартість вхідних квитків у туристичні об'єкти (у тому числі в об'єкти, які ми будемо відвідувати під 
час додаткових екскурсій), не входить у вартість туру і оплачується вже в турі. 
Вартість у програмі вказана орієнтовно і підлягає уточненню під час туру. Туристична компанія "Феєрія" не 
несе відповідальності за підвищення вартості вхідних квитків в об'єктах за маршрутом. 
 
 
 
 

https://www.londoneye.com/tickets-and-prices/london-combination-tickets/
https://skygarden.london/plan-your-visit
https://www.londontheatre.co.uk/tickets/all-shows

