
LONDRES: DE HARRY POTTER A SHREK

Viatge en família

El món de fantasia de Harry
Potter ha format part de la
imaginació de molts infants i
joves que han esperat amb
ganes la seva carta d’ingrés a
Hogwarts. El món de Lego
també ha fascinat
generacions i ha donat
moltes hores
d’entreteniment. I
l’entranyable ogre Shrek i el
seu regne ‘Molt, molt llunyà’
ha despertat la curiositat de
petits i grans.

Aquesta és una escapada
homenatge a la imaginació!
Podem preparar una
proposta especial per a la
teva família on hi tinguin
cabuda altres activitats a
Londres, com per exemple
un musical. Un viatge que us
farà tornar a somiar.

Viatge de 6 dies
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ITINERARI

Dia 1. Barcelona – Londres
Sortida en vol amb destinació Londres. Arribada, recepció i trasllat a
l'allotjament a l’hotel Novotel London Waterloo 4*

Dia 2. Londres – Windsort – Legoland
Esmorzar. Trasllat des del punt de trobada a el Parc al poble de Windsor.

LEGOLAND® és un parc temàtic de LEGO® per nens de 2 a 12 anys i les

seves famílies. Ofereix més de 55 atraccions, espectacles, tallers de LEGO i

altres experiències per a tota la família. Els nens poden explorar un món

construït per més de 55 milions de peces LEGO. Un món de diversió,

fantasia, creativitat i aprenentatge. A l'hora acordada, trasllat de tornada al

centre de Londres. Allotjament.

Dia 3. Londres – London Eye
Esmorzar. Aquest dia pujarem a un dels típics autobusos vermells "Hop on

hop off" per fer un circuit panoràmic al nostre aire per la capital anglesa,

pots baixar on més t'agradi i tornar a pujar les vegades que et vingui de

gust durant 24 h. Una parada obligatòria és a la London Eye, la sínia de 135

metres des d'on es podenveure els llocs més emblemàtics de la ciutat.

Entrada inclosa. Allotjament.

Dia 4. Londres – L’Aventura d’Shrek
Esmorzar. Avui entrarem en el món de l'ogre verd! La teva aventura

inoblidable comença al regne Molt Molt Llunyà al què accedeixes pujant a

l'autobús màgic, conduït pel propi Ase. Explora el regne i coneix-los a tots,

des Shrek fins el Gat amb Botes. Resol els misteris, descobreix l'ingredient

secret de la poció màgica i troba el camí correcte en el laberint dels miralls.

Aquest circuit ofereix 90 minuts de pura diversió per a tota la família.

Allotjament.
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ITINERARI

Dia 5. Londres – Estudis de Harry Potter
Esmorzar. A l’hora convinguda, recollida a l’hotel i prepara’t. Entra en el

món de les pel·lícules de Harry Potter! Descobreix la màgia darrere de les

maquetes, bastidors i els efectes especials i descobreix els secrets de les

escenes de les vuit pel·lícules amb aquest inoblidable recorregut pels

estudis de Warner Bros Visita el despatx de Dumbledore, passeja per la

Ronda d'Alla i explora la sala de maquetes originals, usades en les

pel·lícules. A l’hora convinguda retorn a l’hotel (estimació de la visita 7

hores).

Dia 6. Londres – Barcelona
Esmorzar. En funció de l'horari de el vol, temps lliure per a visites o compres

d'última hora. Trasllat a l'aeroport. Sortida en vol de tornada a Barcelona.

Arribada i fi dels nostres serveis.
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SERVEIS

Serveis inclosos:

• Vol de Vueling, classe turista (reserves en classes especials) per viatjar 

entre l’1 de maig i 31 d’octubre

• Trasllats aeroport-hotel-aeroport

• Taxes aèries amb Vueling 55 €

• 5 nits a l’hotel Novotel London Waterloo amb esmorzar.

• 1 dia d’entrada a LEGOLAND amb trasllats regulars des del punt de 

trobada indicat

• Bitllet d’autobus Hop On-Hop Off de 24 hores

• Entrada al London Eye

• Entrada a l’Aventura d’Shrek

• 1 dia d’entrada a HARRY POTTER STUDIOS amb trasllats regulars des 

del punt de trobada indicat

• Assegurança de viatge
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PREUS
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PREU PER PERSONA EN 
HABITACIÓ DOBLE

PREU NEN DE 2 A 11 ANYS

1.380€ 875€


