
Vacanță de 1 iunie cu
copiii la Londra

31 Mai - 4 Iunie



Haideți cu noi la Londra

 

Haideți cu noi în mini vacanta de 1 iunie si de Rusalii într-o super aventură pentru cei

mici  la Londra! Vom explora orașul cu strazile sale istorice, ne vom distra impreuna cu

Shrek, vom trece pe la palatul regelui, vom vizita studiourile Harry Potter și, nu în

ultimul rând, ne vom bucura alaturi de cei mici la Legoland. Totul alături de familia 

 bloggerilor Family Travel Bubble: Creștem și Călătorim și alte familii dornice de

explorare și cu chef de vacanță.

Mergem la Londra cu un grup mic, pentru a ne putea organiza și cunoaște cât mai bine,

dar și pentru a ne păstra în siguranță în condițiile pandemiei. 

Vom petrece în Londra 5 zile minunate, în care copiii își vor face noi prieteni și vor avea

aventuri memorabile împreună.
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Pentru ca ajungem seara, mancam
ceva si ne odihnim pentru a fi gata
pentru aventuri. Camerele de la
Park City Grand Plaza Hotel
Kensington sunt spațioase și
primitoare, perfecte pentru o
familie.

Z i u a  1

Plecăm dupa amiaza de la 
 București spre Londra, asa incat
cei mici sa se poata duce la scoala si
in ultima zi inainte de mini vacanta :)
.

Vom zbura confortabil și în
siguranță cu Wizz Air pana la
aeroportul Gatwick, din Londra, și
vom fi așteptați de transfer privat la
aeroport.

Ne cazăm la Park City Grand Plaza
Hotel Kensington, intr-o zona
superba a Londrei, numai buna de
plimbat si aproape de parcuri
minunate.



Admiram apoi London Eye, si ne
indreptam spre un restaurant
pentru un binemeritat pranz.

Apoi ne pregatim pentru multa
distractie la Muzeul
Transporturilor din Londra, unde
cei mici pot incerca o sumedenie de
mijloace de transport.

De dimineață ne trezim super odihniți și gata de explorare. 

Apoi pornim împreună la o plimbare cu celebrul metrou londonez.
Mergem cu el pana la  statia Westminster, unde vedem Westminster
Abbey, faimoasa biserica anglicana in care au loc toate evenimentele
familiei regale britanice, si apoi continuam plimbarea spre Big Ben, cel
mai faimos ceas din lume. Dupa ce il admiram, traversam podul peste
Tamisa, si intram la Shrek Word, surpriza noastra de 1 iunie pentru
copiii. Ne plimbam cu autobuzul 4D, ne fotografiem cu personajele si
incercam sa il salvam pe Shrek, intr-o super aventura pentru cei mici

Z i u a  2

Continuam apoi plimbarea prin Londra si
trecem pe la Trafalgar Quare si pe la
Piccadily Circus, pentru ca mai apoi pasii
sa ne poarte pana la Buckingham Palace,
unde ne vom clati ochii cu minunatul palat
regal si cu faimoasele garzi imbracate
traditional.

Mai departe, fiecare se poate intoarce spre
hotel pe cont propriu, incat sa dedicam
timp lucrurilor de interes pentru fiecare
familie.



Z i u a  3

Ajungem la Harry Potter World cu
autobuzul special rezervat si
petrecem aici in jur de 4 ore.

Vom vizita platourile de filmare,
vom vedea decorurile si costumele,
vom descoperi cum au fost facute
efectele speciale  si cum creaturile
magice au fost aduse la viata pe
ecran

Ne întâlnim de dimineață si putem pleca impreuna intr-o excursie
optionala la Warner Bros Studios pentru a intra in Harry Potter World.

Dupa amiaza este libera asa incat
fiecare sa poata explora Londra in
proppriul ritm. Cel mai probabil noi
vom ajunge la British Museum si va
invitam, bineinteles, sa veniti alaturi
de noi si sa explorati acest muzeu
minunat. Intrarea este gratuita.



Z i u a  4

De dimineata pornim pe jos spre
Natural History Museum, care se
afla la doar cateva minute de
hotelul nostru. Aici fiecare dintre noi
il poate explora in propriul ritm si
apoi ne putem intalni sa luam
pranzul impreuna.

Dupa pranz, ne indreptam spre
Science Museum. Vom descoperi
aici multe expozitii hands on, super
interesante pentru copii si, de ce nu,
si pentru adulti. Petrecem aici cate
de mult timp ne dorim, in functie de
propriile noastre dorinte.

Dupa ce terminati aici, puteti continua cu o plimbare prin Hyde Park, o
vizita la Albert & Victoria Memorial, prin Kensington Gardens si la
Kensington Palace sau, de ce nu, cu o vizita pe Baker Street, la casa
faimosului detectiv Sherlock Holmes.



Z i u a  5

De dimineata, ne luam bagajele si le
ducem la autocarul care ne va purta
spre atractia zilei de azi: Legoland
Windsor!

Ne putem distra la zona de
bebelusi, cu Lego Duplo, dar putem
si sa simtim adrenalina in roller
coastere sau sa ne delectam cu
show-uri atent pregatite. Admiram
si zona cu mini constructii special
pregatita in Legoland si, per total,
ne distram absolut minunat!

in jur de ora 17 plecam spre aeroport pentru a ajunge la timp sa ne
imbarcam in zborul nostru de la ora 19.25. Ajungem inapoi la Bucuresti la
01.35  si ne despartim prieteni, cu tolba plina de amintiri!



Zbor Wizz Air București-Londrași retur cu bagaj mic de cabina.
Cazare 4 nopți  la Park City Grand Plaza Hotel Kinsington 4 stele.
Hotelul se află  intr-o zona minunata a Londrei, numai buna pentru
plimbari pe jos, si aproape de metroul care ne poate duce oriunde ne
dorim. Camerele sunt confortabile și curate, numai bune pentru a
găzdui o familie cu copii, iar băile sunt dotate cu tot ce este nevoie.
Tranferul de la aeroport la hotel și retur la sosire/plecare
Intrarea la Shrek World
Intrarea la London Transport Museum
Intrarea si transport la Legoland Windsor.id

C e  e s t e  i n c l u s

Bagaj de cala sau tip priority la Wizz Air, si locurile in avion
Mesele, cu excepția celor expres menționate mai sus
Excursia la Studiourile Warner Bros pentru a intra la Harry Potter
World
Asigurare storno si asigurare de calatorie

C e  N U  e s t e  i n c l u s

C o s t u r i

1150 euro / adult si copii incepand cu14 ani (dupa 28 februarie, pretul
este 1350 euro / persoana)
950 euro / copil intre 7-13,99 ani (va fi 1150 euro dupa 28 februarie)
500 euro / copil intre 2-6,99 an (va fi 700 euro dupa 28 februarie)
150 euro / infant (va fi 250 euro dupa 28 februarie)
Tarifele sunt pentru 2 adulți care împart camera cu 1-2 copii;
prețuri la cerere dacă doriți să participați într-o altă formulă.
Dacă doriți să zburați din altă localitate decât din București vă rugăm
să ne contactați pentru tarife.

Preturi speciale pentru rezervarile pana pe 28 febriuarie
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Pot participa copii de orice vârstă, însă noi recomandăm activitățile
pentru copii de 3-12 ani.

Pentru a calatori in Marea Britanie este necesar ca atat adultii cat si copii
sa aiba pasaport. Calatoria cu cartea de identitate nu este acceptata.

Nu este nevoie de testare Covid sau de dovada vaccinarii pentru a intra
in Mare Britanie.
Ne rezervăm dreptul de a modifica programul sau condițiile de călătorie
privind Covid19, în cazul în care apar schimbări ale cerințelor în țara de
destinație sau ale transportatorului aerian. Înainte de plecare vom
furniza informații actualizate cu cerințele privind Covid19 în Spania.
Participanții își asumă orice costuri suplimentare legat de cerințe legale
de testare Covid19. Nu ne asumam răspunderea în cazul în care
participanților nu le este permis să călătorească și nici nu rambursăm
costurile în acest caz. Pentru a preveni astfel de situații, recomandăm
încheierea unei asigurări storno (putem să vă acordăm asistență în acest
scop).

A l t e  d e t a l i i

Î n s c r i e r e
Pentru a veni cu noi în vacanță la Londra sau pentru orice alte informații,
vă rugăm să ne scrietila adresa contact@familytravelbubble.ro si
familiahaihui@gmail.com si sa ne trimiteti numele complet al
participantilor si datele de nastere ale copiilor.

Excursia este organizată împreună cu partenerul nostru Familia Hai
Hui, care se ocupă conform legii de partea logistică și administrativă.
Prețul va fi facturat de către ei și achitat direct acestora. Noi ne-am
implicat în organizarea pachetului prin experiența noastră de a călători
cu copiii și dorința de a avea opțiuni de vacanțe dedicate celor mici.
Bloggerii Family Travel Bubble vor participa la toate activitățile excursiei
și vor contribui la buna desfășurare a acestora.
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Colindăm lumea împreună cu cei doi
copii ai noștri și vă povestim și vouă
despre asta, pentru a va încuraja să

călătoriți alături de cei mici


