
  ימים7 מאורגן – לונדון עם הארי פוטר וחברים 
  

לונדון הגדולה מציעה אינספור של אפשרויות בילויים וביקורים ואנחנו יודעים לקחת אתכם 
,  שווקים ססגוניים–בכם זיכרונות מופלאים מהממלכה הקסומה  בדיוק למקומות שישאירו

י הסרטים של הקוסם הצעיר באולפנ  ביקור–פארק שעשועים מלהיב והדובדבן , מוזיאונים
   .הארי פוטר

  
 : נבקר ב

   קובנט גארדן
   מוזיאון הטבע

 ושוק פורטובלו" נוטינג היל"שכונת 
   כיכר פיקדילי

   יינה טאון'רובע הסוהו והצ
   THORPE פארק השעשועים

 אולפני הסרטים של הארי פוטר
   קמדן מרקט

  
   ! הנה מתחילים–לונדון , תל אביב  :1יום 

  . בירת בריטניה,  גוריון ונמריא ללונדון-  התעופה בןנפגש בנמל
  .לאחר הנחיתה ניסע אל מלוננו

  
   הקובנט גרדן, סיור מודרך : 2יום 

, נראה את כנסיית סנט פול. היום נהנה מסיור מודרך באתריה המפורסמים של העיר
ברחוב נסייר .  המרכז הפיננסי-" סיטי"בתי הפרלמנט וה , כנסיית ההכתרה-ווסטמינסטר 

נראה , במידה ויתאפשר. המשמר מקום משכנו של ראש ממשלת בריטניה וארמון, "דאונינג"
לקובנט גארדן  לאחר הסיור נמשיך. את טקס חילופי המשמרות המסורתי בארמון בקינגהם

נצפה במופעי רחוב ונהנה , נטייל. אחד ממרכזי הבילוי המפורסמים בלונדון, המקסים והתוסס
  .נשוב למלון בתחבורה ציבורית. דות והחנויות באזורהמסע, הקפה מבתי

  
   שוק פורטובלו –" נוטינג היל"שכונת , מוזיאון הטבע : 3יום 

המציג עשרות תערוכות אינטראקטיביות , למוזיאון הטבע) בתחבורה ציבורית(היום נסע 
תקופת מיני בעלי חיים מאזורי אקלים שונים וכן מוצגים מ, שנכחדו מרתקות של בעלי חיים

הביקור המרשים נסע לשכונת שכונת  לאחר. יונקים כמו הלוויתן הכחול ועוד, הדינוזאורים
דוכני האוכל  נסייר בין". פורטובלו"בה נמצא השוק המפורסם , האופנתית" נוטינג היל"

, נצפה בהופעות רחוב ונהנה מהאווירה המיוחדת במקום, החנויות המיוחדות, הצבעוניים
בערב נצא עם מלווה הקבוצה לסיור בכיכר . רים ומקומיים מדי שבתתיי המושכת אלפי

  .הטאון ורובע הסוהו יינה'אזור הצ, פיקדילי התוססת
  

  THORPE  יום של כיף בפארק השעשועים  :4יום 
נהנה מכל המתקנים . THORPE היום נצא ליום של חוויות והרפתקאות בפארק השעשועים

 –בקיצור , גלגלי ענק ועוד, ספינת פיראטים, מיםמגלשות , ההרים רכבות, והאטרקציות
  !הנאה לגדולים ולקטנים

  
  )יום בחירה( סטרטפורד ואוקספורד או טירת וינדזור  : 5יום 

ליום טיול ) בתשלום(המעוניינים יוכלו להצטרף . יום חופשי לפנינו לביקורים עצמאיים או קניות
כולל מכללת , ולאוקספורד, עירו של וויליאם שייקספיר ולביקור בביתו, אבון לסטרטפורד און

או , מסרטיו של הארי פוטר ובו למד אלברט איינשטיין בה בו צולמו סצנות', ירץ'קרייס צ
. הרשמי של מלכת בריטניה  הטירה המפורסמת המשמשת כמקום מגוריה-לטירת וינדזור 

  .)בתשלום(ז התיאטראות והבילויים בערב יוכלו המעוניינים לחזות במחזמר במרכ



  
  
  

  אולפני הסרטים של הארי פוטר : 6יום 
נראה ! היום נבקר באולפני הסרטים של האחים וורנר ונכנס לעולמו הקסום של הארי פוטר

, את התלבושות המיוחדות, מאחורי הקלעים של סדרת סרטי הארי פוטר את הסודות
 הטכנולוגיה הייחודית בה - וחדים וכמובן המי האביזרים והאפקטים, התפאורה המדהימה

לארוחת ערב מלכותית  (בתשלום(יוכלו המעוניינים לצאת , בערב. נעזרו בהפקת הסרטים
 כיאה לאורחי חצר, בולעי להבות ועוד, רקדנים, בסגנון נשף ימי הביניים מלווה בנגנים

  !המלוכה
  
  

   א"ת, קמדן מרקט : 7יום 
נטייל ברובע . אחד השווקים המפורסמים בלונדון, וק קמדןלש) בתחבורה ציבורית(היום נסע 

נשוטט בין הדוכנים והחנויות , תיירים ומקומיים מדי יום, צעירים הקסום המושך אלפי
האוירה והצבעוניות , ונהנה מהמוסיקה ,אופנה וקולינריה, המיוחדות של אמנות ומלאכת יד

  !כיף  היה–רה ארצה לקראת ערב נסע לשדה התעופה ממנו נמריא חז. הקסומה
  

  :הערות
מיטות / תתאכסן בחדר זוגי בו תוכנסנה מיטה,  נפשות המבקשת חדר אחד4-3משפחה בת 

  נוספות
 כנסים ותערוכות תיתכן לינה מחוץ לערים הראשיות, בתקופת ירידים

  
  :המחיר כולל

   .טיסות בינלאומיות לפי המסלול
   .מיסי נמל ודלק

   .ם זוגייםמלון מדרגת תיירות טובה בחדרי
   .ארוחות בוקר בסגנון מזנון חופשי

   .ארוחת ערב בליל הסדר
   .סיורים וביקורים כמפורט בתכנית הטיול

   .אוטובוס מקומי לביצוע העברות וסיור מודרך בעיר
 )רכבת תחתית(כרטיס נסיעה קבוצתי בתחבורה ציבורית 

   .למעט דמי סבלות, ל"לנותני השירותים בחו) טיפים(תשר 
  . קבוצהמלווה

  
  :המחיר אינו כולל

  ; ביטוחים
  ; הוצאות אישיות

  ; טיפ למדריך הישראלי
  ; סיורי הבחירה

  ; סבלות
אותו יגבו ישירות מהלקוחות בהתאם למספר הימים בו שהו , מוטל מס עירוני על בתי המלון

   ;בבית המלון
  

  . מסלול הטיול מתאר את אתרי הביקור בלבד! חשוב
  . עשוי להשתנותסדר הביקורים והלינות 

  


