KUNINKAALLINEN LONTOO 23. – 27.9.2018

Kuninkaallinen ohjelmamme vie meidät kuningattaren Lontoon kotiin, Buckinghamin palatsiin sekä
hänen viikonloppukotiinsa Windsorin linnaan. Näemme myös kruununjalokivet Towerin linnassa ja
kruunajaiskirkon, Westminster Abbeyn. Poikkeamme viehättäviin, hieman tuntemattomampiin
paikkoihin, kuten Kyoto-puistoon ja taiteilija Leightonin erikoiseen kotiin. Tervetuloa mukaan.
Alustava matkaohjelma:
23.9. sunnuntai
LONTOO
Bussikuljetus Tampereelta Helsinki – Vantaan lentoasemalle.
klo 06.00
Kokoontuminen lentoasemalla ja lippujen jako.
Klo 08.00
Lähtö Finnairin reittilennolla Lontooseen.
Klo 09.10
Saavumme Heathrown lentoasemalle, jossa meitä on suomenkielinen opas vastassa.
Aikaero Suomeen on – 2 tuntia. Aloitamme matkamme kuninkaalliseen Lontooseen.
Nautimme sunnuntain hiljaisesta liikenteestä ja teemme kaupunkikierroksen aina silloin
tällöin tärkeimmissä kuvauspaikoissa jaloitellen. Näemme Lontoon keskustan
tunnetuimmat nähtävyydet ja maamerkit kuten Royal Albert Hallin, Etelä-Kensingtonin
museoalueen, Suomen suurlähetystön, Big Ben kellotornin ja Parlamenttitalon. Elegantti
Mayfair, Trafalgarin aukio ja Piccadilly Circus osuvat myös reitillemme. Kierroksen
päätteeksi majoitumme Kensington puiston pohjoisreunalle ja nautimme lounaan.

Hotelli Corus Hyde Park **** (paikallinen luokitus)
Lancaster Gate, Lontoo www.corushotels.com/london
Hyvä turistiluokan hotelli Kensington Gardens-puiston pohjoislaidalla, vain 15 minuutin
kävelymatkan päässä Oxford Street-ostoskadusta. Lähimmät metroasemat ovat Lancaster
Gate ja Paddington. 389 huonetta, joissa on kylpyhuone, hiustenkuivain, TV, puhelin,
internetyhteys, housuprässi, teen- ja kahvinkeittovälineet. Rakennus on vanha, joten
huoneiden koot vaihtelevat.
Loppupäivä vapaata omatoimiseen ohjelmaan tai lepoon hotellissa. Hotellin vieressä
olevalla Bayswater Roadilla on mm. taiteilijoita, jotka myyvät aidalla olevaa taidettaan
sunnuntaisin.

24.9. maanantai
TOWER, JOKILAIVA JA WESTMINSTER ABBEY
Aamiaisen jälkeen lähdemme puolipäiväretkelle ja jatkamme kaupunkikierrosta
ajaessamme Towerin linnalle. Sen lisäksi että linna on toiminut kuninkaallisten kotina aina
1500-luvulle saakka, se on ollut myös kuninkaallinen valtion vankila ja monissa
yhteyksissä kuninkaallisten turvapaikka. Kierroksella pääsemme ihailemaan kuninkaallisia
kruununjalokiviä. Kalleuksien joukossa on kuningattaren kruunajaiskruunu, Pyhän
Edwardin kruunu sekä 3000 jalokiven Imperial valtionkruunu. Näiden kauniiden esineiden
vastakohtana kuulemme mitä karmeimpia tarinoita Towerin verisestä historiasta
vuosisatojen ajalta. Towerin sisäpihalla mestattiin useita tärkeitä henkilöitä, mm. kaksi
Henrik VIII:n vaimoa.

Palaamme keskustaan 30 minuutin matkan Westminister-laiturille laivalla kuninkaallista
Thames-jokea pitkin. Kävelemme Westminster Abbey- kirkolle ja tutustumme kirkkoon,
jossa kuningatar kruunattiin. Kierroksen jälkeen bussikuljetus hotellille. Kierroksen jälkeen
voi myös jäädä omatoimisesti tutustumaan Lontoon lukuisiin gallerioihin tai kierrellä
ostoskaduilla.
Illalla mahdollisuus lähteä viettämään musikaali-iltaa. Musikaaliohjelmisto vahvistuu
lähempänä lähtöä.

25.9. tiistai

BUCKINGHAMIN PALATSI JA ILTAPÄIVÄTEE
Aamiainen. Tämän päivän ohjelmaan kuuluu vierailu ylväässä Buckinghamin palatsissa,
kuningattaren Lontoon kodissa. Kuningatar sallii yleisön Lontoon kotiinsa vain kahden
kuukauden ajan vuodessa, elo- syyskuussa, kun kuninkaallinen perhe viettää kesälomaa
Skotlannin linnassaan, Balmoralissa. Kierroksella saamme ihastella yleviä huoneita, jotka
ovat vieläkin virallisessa käytössä monissa eri tarkoituksissa.
Kierroksen jälkeen nautimme englantilaisen iltapäiväteen kuuluisassa Waldorf hotellissa,
Covent Gardenin alueella. Iltapäiväteehen kuuluu voileipiä, skonsseja ja leivonnaisia.
Teehetken jälkeen on bussikuljetus takaisin hotelliin. Omatoimisesti on mahdollista jäädä
Covent Gardenin alueelle tai kävelymatkan päässä olevaan National Galleryyn, jossa on
esillä Gallen-Kallelan Keitele -maalaus. Waldorfin lähellä on myös Courtauld Instituutti,
joka tunnetaan impressionistien ja Rubensin töistä.

26.9. keskiviikko
LEIGHTON HOUSE, KYOTO-PUISTO JA HARRODS
Aamiaisen jälkeen lähdemme bussilla tutustumaan tuntemattomampaan Lontooseen
Kensingtonin alueella. Vierailemme kaupungin romanttisimmassa asunnossa, 1800-luvun
taiteilijan, lordi Leightonin kodissa. Tämä on hämmästyttävän ihana vierailukohde
hiljaisella kadulla Holland Parkin lähellä. Lordi Leighton asui talossa 30 vuotta, jonka
aikana sitä laajennettiin ja sisustettiin hänen määräystensä mukaisesti. Tänä aikana
melko vaatimattomasta kodista kehkeytyi yksityinen taidepalatsi. Talossa on mm.
ylellinen arabialainen halli, joka on täynnä upeasti koristeltuja laattoja ja mosaiikkeja.
Lähes yhtä harvinainen vierailukohde on japanilainen Kyoto-puutarha, jossa on jokaiseen
vuoden aikaan lempeä tunnelma. Näiden kahden paikan lähellä on aivan uusi, moderni
Design museo, jonka arkkitehtuuri on mahtava.
Jatkamme päivää ajamalla Harrodsin tavaratalolle, jossa piipahdamme valokuvaustauolle.
Maailmankuulu tavaratalo lupaa hoitaa asiakkaansa kehdosta hautaan. Halukkaat voivat
jäädä pidemmäksi aikaa ja palata omin päin hotellille.

27.9. torstai
WINDSORIN LINNA
Aamiainen hotellissa ja huoneiden luovutus. Viimeisenä matkapäivänä ajamme Windsorin
linnalle. Itse linna seisoo keskellä vanhaa kaupunkia, joten kaupat ja ravintolat ovat lähes
kiinni linnan muurissa. Tutustumme linnan upeisiin juhlasaleihin, joita käytetään vieläkin
virallisten vierailujen yhteydessä. Kuningatar ja prinssi Philip viettävät Windsorissa
useimmat viikonloput nauttien ulkoilusta ja hevosistaan. Heidän yksityisyytensä on taattu
mm. linnan ympärillä olevilla laajoilla puistoalueilla.

Vierailemme myös Pyhän Yrjön kappelissa, johon on haudattu mm. kuningattaren sisar
Margaret ja vanhemmat Yrjö VI ja kuningataräiti. Tässä pienessä kirkossa vihittiin
kuningattaren nuorin poika Edward ja Sophie. Siellä pidettiin myös prinssi Charlesin ja
Camillan varsinainen vihkiseremonia kaupungintalolla pidetyn siviilivihkimisen jälkeen.
Lounas, jonka jälkeen kuljetus Heathrown lentokentälle.
Klo 16.10

Finnairin reittilento Helsinkiin, jonne saavumme klo 21.00.
Bussikuljetus Tampereelle.

Hinta:

min 25 lähtijää
1095 €/henkilö kahden hengen huoneessa Tampereelta
1060 €/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä
min 20 lähtijää
1155 €/henkilö kahden hengen huoneessa Tampereelta
1120 €/henkilö kahden hengen huoneessa Helsingistä
Yhden hengen huoneen lisämaksu 300 euroa.

Hintaan sisältyy:
- meno-paluu bussikuljetus Tampereelta
- Finnairin reittilennot turistiluokassa
- lentokenttäverot ja - maksut
- lentokenttäkuljetukset kohteessa ohjelman mukaan
- majoitus mainitussa hotellissa
- 4 englantilaista aamiaista
- 2 lounasta
- 1 iltapäivätee
- sisäänpääsymaksut: Towerin linna, Westminster Abbey, Buckinghamin palatsi,
Leighton House, Windsorin linna
- laivamatka Thamesilla
- suomenkielisen paikallisoppaan palvelut alkaen ja päättyen Lontooseen
- arvonlisävero
Hintaan ei sisälly:
- ruokajuomat
- muut ruokailut
- musikaaliliput
- matkavakuutus ** suositellaan**

Matkaohjelma sitoumuksetta. Hinta edellyttää minimilähtijämäärää. Matkan toteutuminen edellyttää
minimiosallistujamäärää.
Hinta on laskettu 31.8.2017 valuuttakurssien mukaan ja se tarkistetaan kuluttajaviranomaisten ohjeiden
mukaisesti 6 viikkoa ennen matkan alkua.
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