
London 
med Harry Potter & Lejonkungen 

 

31 oktober – 3 november 2022 
 

   
 
 

Den engelska världsmetropolen London är hetare än någonsin och har något 
att erbjuda för alla åldrar! Tillsammans med Peter Wik kommer både barn 
och vuxna att upptäcka staden på ett alldeles speciellt sätt. Vi kommer att gå 
på Madame Tussauds vaxkabinett, åka röd dubbeldäckare, äta fish & 
chips och gå på museum! En av höjdpunkterna blir ett besök 
i Harry Potter studion där vi får se miljöerna från filmerna 
och kanske få reda på några filmtrix! Vi kommer också att gå 
på den fantastiskt fina musikalen Lejonkungen!  
Kort sagt blir det innehållsrika dagar med nya vänner och här-
liga minnen! Som vanligt följer en representant från M-magasin 
med och tar hand om oss! 
 

Program 
 

Dag 1, måndag 31 oktober: 
Individuell incheckning på Arlanda, terminal 5, och flyg med SAS till London Heathrow där vi lan-
dar kl 12.55. I ankomsthallen hälsar Peter Wik oss välkomna och vi får ett litet lunchpaket med 
smörgås och dryck. Under bussresan in till centrala London kommer Peter att berätta mer om vad 
vi ska se och uppleva under de spännande dagarna i London. Med nästan 9 miljoner invånare är 
London Storbritanniens huvudstad som delas i nord-sydlig riktning av floden Themsen med många 
vackra broar. Vår buss kör på ”fel sida” av vägen då man i Storbritannien har vänstertrafik. Så kom 
ihåg att titta ordentligt till höger innan du går över gatan i London!  
Vi närmar oss centrala London och går av bussen vid Westminster 
Palace för att gå på en guidad promenad med Peter. Det går inte att 
missa världens mest kända klocka; Big Ben i Westminster Palace 
norra torn. Klockan togs i bruk 1859 och slår varje heltimme. Här kan vi 
också se Westminster Abbey, den kungliga katedralen där prins Wil-
liam och Kate gifte sig 2011. Vidare går vi förbi 10 Downing Street 
som är premiärministerns officiella bostad och arbetsplats. Vi promenerar 
förbi Royal Horse Guards till Trafalgar Square som är ett av stadens 
mest kända torg med en stor staty, vackra trappor och fontäner. Här kli-
ver vi på bussen igen för att åka till vårt hotell. På kvällen äter vi middag 
tillsammans innan vi ramlar i säng fulla av nya intryck.  
Lunchpaket och middag ingår. 
   



Dag 2, tisdag 1 november: 
Frukost på hotellet. Dagens utflykt är för många en höjdpunkt på resan! Vi åker med privat buss 
till Warner Brother Studios där Harry Potter filmerna spelats in (ca 1,5h bussfärd). Harry Pot-
ter är en serie fantasyromaner av författaren J.K. Rowling, som började ges ut 1997 och avsluta-
des med en sjunde bok 2007. Böckerna har gjort succé och översatts till 63 språk. De har fått be-
röm för att ha fått många barn att börja läsa mer. Framme vid studion kliver vi in i riktiga filmkulis-
ser och upptäcker magin bakom trollbindande specialeffekter. Bakom kulisserna får vi reda på 
hemligheterna med Harry Potter-filmerna! Vi går på stengolvet i ikoniska Hogwarts Great Hall, mö-
ter animatroniska varelser och vandrar längs Diagongränden. I dessa filmateljéer gjordes alla åtta 
filmerna som visar att det omöjliga kunde bli verklighet på skärmen. Efter en spännande dag är 
det skönt att komma hem till hotellet igen. Kvällen på egen hand eller tillsammans med nya vän-
ner. Frukost ingår.  

 

 
Dag 3, onsdag 2 november: 
Frukost på hotellet varefter vi beger oss ut på nya äventyr och går till British Museum som grun-
dades år 1973. Här tittar vi på spännande historiska föremål från en tidsperiod som sträcker sig 
över två miljoner år av mänsklig historia. Vi kommer att se unika skatter från olika världskulturer 
under ett och samma tak runt den magnifika Great Court. Självklart ska vi se de mystiska egyp-
tiska mumierna! När vi tittat färdigt i muséet äter vi en klassisk fish & chips tillsammans. Efter 
lunch är resten av eftermiddagen på egen hand.   
På kvällen träffas vi åter för att gå och se musikalen Lejonkungen som är baserad på Disney-
filmen med samma namn. Musikalen hade premiär redan 1997 i Minnesota och var en succé redan 
innan den hade premiär på Broadway i november samma år. Därefter har den satts upp i många 
länder och städer, bland annat i London. Många har säkert sett filmen men att se musikalen blir 
något alldeles extra! Bekväm busstransfer t&r. 
Frukost och lunch ingår. 

 
  
Dag 4, torsdag 3 november: 
Frukost på hotellet och utcheckning. Dagens utflykt går med lokaltrafik till 
det kända vaxkabinettet Madame Tussauds. Här finns verklighets-
trogna vaxdockor av kända människor genom tiderna. Vaxkabinettet har 
funnits sedan 1884 och grundades av vaxskulptören Marie Tussaud. Vi tittar 
på alla kändisar i vax som är kusligt lika sig själva i verkligheten. När vi är 
trötta på vaxdockor äter vi lunch tillsammans och tar oss sedan tillbaka till 
vårt hotell. Vi hämtar vårt bagage och kliver på bussen till flygplatsen för 
vårt flyg hem. Flygavgång från Heathrow kl 18.05 med ankomst till Stock-
holm Arlanda kl 22.30. Frukost och lunch ingår.  



 
Hotellet  
Royal National Hotel 3* 
Bedford Way, London WCiH 0DG, Tel: +44 20 837 3655  www.imperialhotels.co.uk 
Vi bor i hjärtat av London på Royal National Hotel beläget i Bloomsbury vid Russel Square med 
närhet till affärer och restauranger.    
 
Pris per person: 
Del i dubbelrum vuxen, prenumerant      SEK  15.995 
Del i dubbelrum vuxen, icke prenumerant      SEK  16.995 
Barn tom 15 år i delat dubbelrum       SEK  13.695 
Barn tom 15 år i extrasäng (i trebäddsrum)      SEK  11.295 
 

I priserna ingår: 
• Klimatkompenserade flygresor i ekonomiklass med SAS Stockholm Arlanda – London t&r. 

För andra avreseorter vänligen kontakta Relasian. 

• 3 nätter i delat rum på Royal National Hotel 3* inkl frukostbuffé 
• Alla i programmet nämnda utflykter*, besök och entréer 
• 3 frukost, 2 luncher inkl läsk/mineralvatten, 1 lunchpaket inkl dryck och 1 middag inkl en 

läsk/mineralvatten 
• Peter Wik som reseledare 

  
I priserna ingår ej: 

• Enkelrumstillägg 3 nätter       SEK  2.595 

• *Kostnad för lokaltrafik med buss och tunnelbana som betalas med kreditkort vid aktuell 
färd för alla vuxna och barn över 12 år, ca kostnad GBP 10 per person 

• Utflykter, entréer, måltider och dryck utöver de som ingår i programmet 

• Reseförsäkring, avbeställningsskydd och dricks 
 
Resevillkor och övrig information 
Programmet är räknat på minimum 35 deltagare med dagens valutakurser (20/5-22). Vi reserverar 
oss för valutakurs- och programförändringar. Bokningen är bekräftad när anmälningsavgiften om 
SEK 3.500 per person är oss tillhanda senast 10 dagar från bokningstillfälle.  
Vid avbokning efter detta datum och fram till 45 dagar innan avresa gäller SEK 3.500 i 
avbokningskostnad. Slutbetalning ska vara oss tillhanda 45 dagar innan avresedatum. All betalning 
sker mot faktura. Vid avbokning mindre än 45 dagar före avresa gäller 100% avbokningskostnad, 
dvs full betalning av slutsumman måste erläggas.  
 

Relasian har ställt lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. 
 

Storbritannien har tagit bort alla covid-restriktioner och det finns inget krav på covidpass längre.  
Vi bevakar eventuella förändringar och uppdaterar alla resenärer. Om programmet i London inte 
kan genomföras pga eventuella återinförda covid-restriktioner eller om UD avråder från resor till 
Storbritannien, så flyttas resan fram. 
 

Det är viktigt att se över sitt försäkringsskydd för att skydda sig mot höga avbokningskostnader 
vid sjukdom eller olycksfall (med läkarintyg). Se till att du har ett avbeställningsskydd som 
täcker före avresa samt en heltäckande reseförsäkring under själva resan. Det gäller självklart 
även barn och barnbarn som åker med på resan.  
Titta noga igenom försäkringsvillkoren. De flesta försäkringsbolag täcker sjukvårdskostnader om 
du insjuknar i covid-19 på samma sätt som den gäller för andra sjukdomar. Komplettera eventuellt 
med det du behöver via önskat försäkringsbolag. Vi kan rekommendera Gouda Reseförsäkringar 
som du når på 08-615 28 00 eller www.gouda-rf.se 
 

Bokning av resan sker via www.relasian.com eller på telefon 0720-44 15 53 
Relasian Travel & Event AB, Hälsingegatan 14-16, 113 23 Stockholm 
Internet: www.relasian.com E-post: elisabeth@relasian.com    

http://www.millenniumhotels.co.uk/
http://www.gouda-rf.se/
http://www.relasian.com/
http://www.relasian.com/
mailto:elisabeth@relasian.com

