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London 
Fly fra Billund

London tilbyder noget for alle. Byen er et mekka for show, musical og teaterentusiaster. 
Historiske bygninger, kirker, spændende museer, imponerende slotte med smukke parker 
– det hele findes i London. Dertil kommer hyggelige markeder og trendy butikker samt et 
sydende natteliv. Hvad med en pint på pubben eller afternoon tea?

På en storbyferie til London findes noget for enhver smag. I det kulinariske hjørne er der 
utallige muligheder. Her findes restauranter fra alle verdenshjørner, og maden er oftest 
veltilberedt og autentisk. Du skal selvfølgelig også prøve den engelske klassiker fish’n chips. 

Få stort udbytte af London med vores store guidede byrundtur, som er inkl. i prisen. Her ser 
du mange af byens store seværdigheder.

• London Eye – 
 seværdigheder fra 
 luften 

• The Shard, højeste 
 bygning i EU

• Westminster Abbey 
 og St. Paul’s Cathedral

• Tower of London 
 og Tower Bridge

• Covent Garden, 
 shopping og 
 spisesteder

• 2,5 km lange Oxford 
 Street – mekka for 
 shopping

• West End, Londons 
 teaterdistrikt 

• Besøg shopping-
 centret Harrods

FLYREJSE - 4 DAGE

Afrejse  Hjemkomst                    Pris   Rute     
Mandag 14.05    Torsdag 17.05 4.499,-         Fly
Lørdag 27.10 Tirsdag 30.10 4.699,- Fly

Evt. tillæg
Enkeltværelse   1.175,-

PanterPrisen inkluderer 
• Flyrejse Billund – Heathrow t/r 
• Transfer hotel/Heathrow t/r
• 1 stk. bagage 20 kg. 
• Ophold i dobbeltværelse med bad og toilet
• Kørsel i lokal bus på byrundtur 
• Erfaren dansk rejseleder
• 3 overnatninger med morgenbuffet
• 1 x middag / buffet
• Stor byrundtur
• Alle nævnte udflugter ekskl. entreer
• Afgifter, ansvarsforsikring og bidrag  til Rejsegarantifonden

Hotel
Vi bor på det populære og velbeliggende 3* Royal National 
Hotel ved Russel Square, få meter fra undergrundsstationen  
Russel Square og busstop. Alle værelser er med bad/toilet,  
TV og te/kaffe faciliteter. I gå-afstand finder man British  
Museum, Trafalgar Square, markedet i Covent Garden, West 
End og kun kort vej til shoppinggaden Oxford Street. 
Morgenmaden er English Breakfast - en rigtig god begyndelse 
på dagen. Hotellet har endvidere egen restaurant.
imperialhotels.co.uk/en/royal-national

Flytider
Kontakt Panter Rejser eller se PanterRejser.dk

TOWER BRIDGE
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London – Dagsprogram

1. dag:  Afrejse til London
Du mødes med rejselederen i Billund Lufthavn og 
flyver direkte til London med British Airways. Her 
venter vores bus, der kører dig til hotellet, hvor 
der er indkvartering. Først på eftermiddagen går 
vi en tur i lokalområdet, hvor du har mulighed 
for at opleve det centrale London. Om aftenen 
spiser vi middag på hotellet. 

2. dag:  Den store byrundtur
Efter morgenbuffeten skal du på en stor byrund-
tur med bus til Londons mange spændende 
kvarterer og seværdigheder som Houses of 
Parliament, Big Ben, 10 Downing Street, Tower of 
London, gåtur gennem charmerende St. James 
Park til Buckingham Palace, St. Paul’s Cathedral 
og meget mere. Byrundturen giver det store 
overblik af millionbyen. Resten af eftermiddagen 
er på egen hånd.

3. dag:  London på egen hånd 
Der er mange muligheder for, hvad du kan opleve 
i dag. Tag på en sejltur på Themsen fra Westmin-
ster til Tower. Besøg et af de mange gratis mu-
seer, som London er så berømt for, shoppingtur 
på Oxford Street, eller besøg i stormagasinerne 
Harrods eller Selfridges, som altid er en oplevelse 
værd. London Eye giver en fantastisk udsigt over 
Themsen. Madame Tussauds eller Sherlock 
Holmes museet i Baker Street er også frem-
ragende oplevelser. Vores rejseleder er behjælpe-
lig med gode råd.

4. dag:  De sidste besøg og hjemrejse
Om formiddagen er der tid til de sidste besøg 
og shopping, inden der sidst på formiddagen 
er afgang mod lufthavnen, hvor vi flyver direkte 
hjem til Billund. 

DIVERSE

I England benyttes engelske pund. Husk el-adapter. 
Vores rejseleder er gerne behjælpelig med teaterbilletter eller andet i London.

Oplevelser i fællesskab

TOWER OF LONDON


