1. nap: HOPPONÁLUNK
Westminster híd, ahol a Kóbor Grimbusz alakot váltott,
Mágiaügyi Minisztérium bejárata, Bolt ahol filmben látott
édesség megvásárolható, Gringotts Bank fogadótermét,
Millennium Híd melyet a filmen leromboltak, A
boszorkánybolt Londonban található forgatási helyszínei
2. nap: Harry Potter Stúdió
HARRY POTTER stúdió meglátogatása. Buszos transzfer a
hotelből indulva a stúdióhoz.
3. nap: rOXFORD
Leghíresebb egyetemi város Oxford. Hogy ennek mi köze a
filmhez? Azon kívül hogy neve csak két betűvel tér el
Roxfort-tól? Aki nagy híve J.K Rowlingnak, kötelező látnivaló
ez a város, hiszen a világhíres Harry Potter regény is ide
köthető.
4.nap: CAPITULATUS
St. Pancras állomás, ahol Harryék kiszálltak a Weasley
család elvarázsolt autójából.
King's Cross pályaudvar, ahol megnézzük a 9 és 3/4.
vágányt, innen indul minden film elején a Roxfort expressz.
Fényképet készíthet a falba épített bevásárló kosárral.
Vásárolhatunk a Harry Potter Shopban.

MÁGIA NAPJAI
2018. július 19-22.
Részvételi díj tartalmazza: Repülőjegy, szállás, reggeli,
transzfer, idegenvezetés, Harry Potter stúdió belépőjegy
és hotelből retúr transzfer a parkba.

Részvételi díj:
Felnőtteknek: 139.900 Ft/fő + illeték
Gyerekeknek 5-15 éves korig: 134.900 Ft/fő + illeték.
Minden gyermek a meghírdetett áron utazhat, függetlenül a vele együtt
utazó felnőttek számától.
Utazás: Bp.-London -Bp. közvetlen útvonalon repülővel. Fapados
repülőjárattal, fedélzeti ellátás nincs. Helyben komfortos buszokkal.
Várható menetrend: 06:40 - 08:10 / 17:35 - 21:00

Fakultatív program lehetőség:
Korlátlan tömegközlekedési jegy 4 napra:
15.290.- Ft/ felnőtt, 8.150 Ft/gyerek
3 alkalommal Pub vacsora, minden alkalommal más helyen: 27.950.- Ft.
OXFORD: 18.900 Ft.
Vásárolható belépőjegyek egyéni felhasználással:
Madamme Tussaud’s belépő felnőtt: 10.190.-, gyerek: 8.990.- Ft.
London Eye, felnőtt: 9.660.-, gyerek: 6.560.- Ft.
Belépőjegyárak (irányárak):
Westminster egyéni ár: 18 GBP
Tower egyéni ár: 22 GBP csoportár: 17,55 GBP (min. 15 Fő)
Kensington Palace egyéni ár: 16,5 GBP csoportár:14,5 GBP (min. 15 fő )

Poggyász - Csomagok: Fejenként: 1 db. 40 x 55 x 20 cm ( max. 10 kg.)
kézipoggyász , 1 db. 35 x 20 x 20 cm kézipoggyász
Kérésre felár ellenében további feladható poggyász foglalható.
Külön fizetendő: Repülőtéri illeték: 34.900 Ft, Biztosítás: BBP+ stornó:
2.400.- , amire 70 év felett felár számítandó.
Min. létszám: 20 fő, fakultatív: 15 fő, programokra jelentkezni indulás
előtt legkésőbb két héttel itthon kell.
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