
Efter tilmelding sender vi depositumsfaktura på    kr. 3.000,kr. 3.000,kr. 3.000,kr. 3.000,---- pr. person. Ca. 8 ugerCa. 8 ugerCa. 8 ugerCa. 8 uger 
før afrejse sender vi slutregning, navneliste m.m. fra Felix Rejser.  

 

 

 

 

 

 

 

Rejseledere:    
Peter Nissen, Bramming 
Carsten Dalsgaard Hansen, Skjern 
 

Det får du for prisen: 
• 3 nætter på 3* hotel 
• 3 x morgenmad, 1 x middag 
• Guidet tur på Windsor Castle og Bri-

tish Museum 
• Lokalt rejsekort til o/entlig trans-

port (Oystercard) 
• Transport til og fra lufthavn og 

Windsor i egen turistbus  
• Koncert med John Rutter 
• Danske rejseledere 
• Fly t/r 

• Engelsktalende guide oversættes til 
dansk 

• Headsets 
• Skat, moms og bidrag til rejsegaranti-

fonden 

 
Prisen inkluderer ikke: 
• Personlige udgifter 
• Frokoster og drikkevarer 
• Afbestillingsforsikring  og rejsefor-

sikring kan købes gennem Felix Rej-
ser. Forhør om priser 
 

Du flyver fra: Billund 
For Kastrup - forhør nærmere 
 

Pris: 
Pr. pers. i delt dobbeltværelse: Kr. 6.775Kr. 6.775Kr. 6.775Kr. 6.775 
Pr. pers. i enkeltværelse:            Kr. 8.175Kr. 8.175Kr. 8.175Kr. 8.175 
 
OBS:OBS:OBS:OBS: Tilmelding inden d. 15. september 
Herefter forhør om plads. 

www.felixrejser.dk 
7592 2022 - book@felixrejser.dk 

Korskærvej 25, 7000 Fredericia 
CVR nr. 65219115  

Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse!Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse!Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse!Velkommen til en spændende og uforglemmelig rejseoplevelse! 

Rejsenr.: 280-2019 

Tilmeld dig på: www.felixrejser.dk/advent 

9. - 12. december 
2019 

London 
MED WINDSOR CASTLE OG JOHN RUTTER KONCERT 



Oplev London i julemåneden med Oplev London i julemåneden med Oplev London i julemåneden med Oplev London i julemåneden med 

den overdådige julepynt og særlige den overdådige julepynt og særlige den overdådige julepynt og særlige den overdådige julepynt og særlige 

stemning. Vi skal til julekoncert i stemning. Vi skal til julekoncert i stemning. Vi skal til julekoncert i stemning. Vi skal til julekoncert i 

Royal Albert Hall med det verdens-Royal Albert Hall med det verdens-Royal Albert Hall med det verdens-Royal Albert Hall med det verdens-

berømte Royal Philharmonic Orche-berømte Royal Philharmonic Orche-berømte Royal Philharmonic Orche-berømte Royal Philharmonic Orche-

stra og John Rutter, som er berømt stra og John Rutter, som er berømt stra og John Rutter, som er berømt stra og John Rutter, som er berømt 

for sine Christmas Carols, og være en for sine Christmas Carols, og være en for sine Christmas Carols, og være en for sine Christmas Carols, og være en 

del af den smukke evensongdel af den smukke evensongdel af den smukke evensongdel af den smukke evensong----

tradition i byens kirker. Det kombine-tradition i byens kirker. Det kombine-tradition i byens kirker. Det kombine-tradition i byens kirker. Det kombine-

res med besøg hos det britiske kon-res med besøg hos det britiske kon-res med besøg hos det britiske kon-res med besøg hos det britiske kon-

gehus’ to vigtige slotte Buckingham gehus’ to vigtige slotte Buckingham gehus’ to vigtige slotte Buckingham gehus’ to vigtige slotte Buckingham 

Palace og Windsor Castle med det Palace og Windsor Castle med det Palace og Windsor Castle med det Palace og Windsor Castle med det 

smukke kapel kendt fra royale bryl-smukke kapel kendt fra royale bryl-smukke kapel kendt fra royale bryl-smukke kapel kendt fra royale bryl-

lupper. Der vil også være mulighed lupper. Der vil også være mulighed lupper. Der vil også være mulighed lupper. Der vil også være mulighed 

for at få en middag på en af den for at få en middag på en af den for at få en middag på en af den for at få en middag på en af den 

kendte kok, Jamie Olivers restauran-kendte kok, Jamie Olivers restauran-kendte kok, Jamie Olivers restauran-kendte kok, Jamie Olivers restauran-

ter og en særrundvisning på British ter og en særrundvisning på British ter og en særrundvisning på British ter og en særrundvisning på British 

Museum. Museum. Museum. Museum.     

 

Oplevelser på rejsen 
Mandag d. 9 december:Mandag d. 9 december:Mandag d. 9 december:Mandag d. 9 december: Udrejse fra 

Billund eller Kastrup (forhør om mu-

lighed) til Heathrow Lufthavn. Vi an-

kommer til hotellet. Kan vi nå det, ta-

ger vi til Evensong i St Paul’s Cathed-

ral. Herefter går vi over London Mil-

lennium Bridge og langs sydsiden af 

Themsen til det hyggelige julemar-

ked ved Southbank Centre.  

 

Tirsdag d. 10 december:Tirsdag d. 10 december:Tirsdag d. 10 december:Tirsdag d. 10 december: Efter mor-

genmaden tager vi med bus til Wind-

sor, hvor vi får en rundvisning på 

Windsor Castle. Vi ser også slotskir-

ken, og der er mulighed for at gå en 

tur i parken. Vi er tilbage i London 

om eftermiddagen. Om aftenen er 

der mulighed for Evensong i West-

minster Abbey efterfulgt af middag 

på en af Jamie Oliver’s restauranter. 

Aftenen giver også mulighed for at 

nyde julepynten i Londons centrum.  

 

Onsdag d. 11 december:Onsdag d. 11 december:Onsdag d. 11 december:Onsdag d. 11 december: Vi begynder 

formiddagen ved Buckingham Pala-

ce, hvor vi forventer at se vagtskiftet, 

the Changing of the Guards. Derfra 

oplever vi den storslåede imperium-

arkitektur, når vi går vi på den stateli-

ge Mall mod Trafalger Square. Vi spi-

ser frokost i kældercafeteriaet under 

kirken St-Martin-in-the-Fields (ikke 

inkl.) med efterfølgende mulighed 

for at besøge kirken, hvor vi får et 

indblik i sognets arbejde blandt fatti-

ge og hjemløse. Derefter er der mu-

lighed for at opleve julestemningen i 

centrum: Leicester Square, Piccadilly, 

Oxford Street m.m. Om aftenen er 

der en enestående chance for at 

komme til julekoncert i Royal Albert 

Hall med det verdensberømte sym-

foniorkester The Royal Symphonic 

Orchestra som denne aften  er ledet 

af John Rutter, kendt for sine Hne 

Christmas Carols.  

  

    

Torsdag d. 12 december:Torsdag d. 12 december:Torsdag d. 12 december:Torsdag d. 12 december: Efter mor-

genmad besøger vi British Museum, 

hvor vi forventer at få en særrund-

visning med vægt på museets sam-

ling af genstande med bibelsk per-

spektiv. Dernæst spiser vi frokost i 

nærheden af hotellet (ikke inkl.), 

hvorefter en bus kører os til lufthav-

nen. En dejlig tur fuld af julestem-

ning og kongerøgelse fører os tilba-

ge til Danmark.   

Vælg rejsen fordi: 

• Du får et godt indtryk af byen 

og dens top-seværdigheder 

• Du oplever den unikke jule-

stemning og byens berømte 

julemusiktradition 

• Du ser Windsor Castle, ver-

dens største kongebolig  

• Du ser området omkring  

Buckingham Palace og Trafal-

ger Square 

• Du oplever storbysuset fra Eu-

ropas største by med dens 

spændende butikker, restau-

ranter og kulturliv  


