
Harry Potter i els mercats 
nadalencs de Londres. 

EL NOSTRE PREU INCLOU 

•Bitllet d’avió, classe turista: 
BARCELONA – LONDRES – 
BARCELONA. Inclou maleta i 
reserva seient. 

•Trasllat Sabadell – aeroport – 

Sabadell. 

•Estada de 4 nits HOTEL 3* 
cèntric amb esmorzar. 

•Guia acompanyant des de 
Sabadell, durant tot el viatge. 

•Tour pels racons màgics de 
Londres. 

•Visita i entrada als estudis 
Warner Bros a Londres amb 
trasllats. 

•Entrada al Winter Wonderland. 

•Kit especial Harry Potter pels 

menors de 14 anys. 

•Assegurança assistència en 
viatge. 
 

EL NOSTRE PREU NO INCLOU 

•Propines guia. 

•Atraccions i extres al Winter 
Wonderland. 

•Transport públic per Londres 
(pagament directe). 

•Serveis no especificats amb 

anterioritat.  

 
 

Del 4 al 8 de desembre 2022  

4 des.  SABADELL – BARCELONA – LONDRES 

Sortida des de Sabadell cap a l’aeroport de 
Barcelona. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb vol regular directe a Londres. Arribada i 
trasllat a l’HOTEL. Temps lliure. Allotjament. 
 
5 des. LONDRES 

Esmorzar a l’hotel.  Al matí visita de Harry 
Potter per la ciutat. Sortida a les 9 del matí des 
de l’estació de Westminster amb un guia fan del 
personatge, durada aproximada tres hores. 
Tour en família per submergir-se al Londres 
més màgic de Harry Potter i descobrir les 
emblemàtiques atraccions de Londres que van 
inspirar a l’autora per desprès plasmar el seu 
immens talent als llibres i on es van rodar 
determinades escenes de les pel·lícules. Visita, 
entre d’altres, de la botiga que va servir 
d’inspiració per a la creació d’Honeydukes i en 
la que podran trobar els caramels màgics de 
diferents sabors, el carrer que recorda el lloc on 
es venien les varetes més famoses de 
Hogwarts, i per descomptat, l’andana nou i tres 
quarts per agafar l’exprés a Hogwarts. Tarda 
lliure. Allotjament. 
 
6 des. LONDRES 

Esmorzar a l’hotel. Trasllat fins al parc 
Warner Bros Londres & Harry Potter. Visita dels 
estudis Warner Bros: “Harry Potter entre 
bastidors”, durada 7 hores amb trasllats. El 
rodatge de la saga de pel·lícules de Harry Potter 
va durar més de deu anys i molts dels 
emblemàtics decorats, l’attrezzo i els vestits 
acumulats al llarg dels anys, estan a la seva 
disposició al estudis Warner per poder viure de 
primera mà la màgia del cinema. Recordaran 
els Dursleys, visitaran el Gran Menjador (on hi 
ha exposats els vestits i accessoris de la saga), 
la Sala Comuna de Gryffindor, l’Oficina de 
Dumbledore, la Cabana de Hagrid o la increïble 
porta animatrònica de la Cambra Secreta. 
Podran muntar en una escombra, entrar a la 
Plataforma 9 ¾ i mirar dins el Hogwarts 
Express, podreu tastar la famosa cervesa de 
mantega just abans de contemplar les 
impressionants vistes de l’Autobús Noctambul i 
Privet Drive... Coneixeran els secrets i la màgia 
del cinema amb una exploració de 
l’animatrònica i els aparells utilitzats en la sèrie 

#PARTNER 

de pel·lícules, incloent un model colossal del 
propi castell de Hogwarts.  El petits podran 
recollir el seu passaport d’activitat gratuït, que 
inclou una divertida caça de la snitch daurada, 
perquè la seva visita resulti encara més 
inoblidable. Trasllat de tornada a l’hotel. 
Allotjament. 
 
7 des. LONDRES 

Esmorzar a l’hotel. Sortida cap el mercat 
nadalenc de Londres conegut com “Winter 
Wonderland”, compte amb un dels mercats 
ambulants nadalencs més grans de la ciutat, 
amb més de 200 llocs de fusta decorats amb 
llums de Nadal. Allà s’hi troben nombrosos 
llocs de menjar i beguda per emportar amb 
productes nadalencs típics britànics y moltes 
atraccions (una noria gegant, muntanyes 
russes, casa del terror,...) Allotjament.  
 
8 des. LONDRES – BARCELONA – 

SABADELL 

Esmorzar a l’hotel. Temps lliure per acabar 
de descobrir racons de la ciutat, pujar al 
London Eye o viure l’experiència de Shrek’s 
Adventure (petit parc d’entreteniment en ple 
centre de Londres on trobaran personatges de 
“Madagascar”, “Kung Fu Panda” i  “Com 
ensinistrar un drac”, visitar el Pont de Londres i 
descobrir les seves joies,... Trasllat a 
l’aeroport. Tràmits d’embarcament. Sortida 
amb vol directe a Barcelona. Arribada i trasllat 
a Sabadell. 

PREU PER PERSONA 
 

Habitació doble (2 adults)     849 € 
Hab. doble (2 ad + 1 nen)    766 € 
Hab. Doble ( 2 ad + 2 nens) 790 € 

 

NOTA: Preu mínim per un grup de 
20 participants. Qualsevol alteració 
en la tarifa aèria, data de sortida, 
nombre de participants o serveis 
terrestres implicaria una variació en 
el preu final. En cas de que el 
nombre de persones inscrites sigui 
inferior a 20 participants es podrà 
cancel·lar el viatge 21 dies abans de 
la sortida notificant-ho degudament 
per escrit a cada client.  
Canvi aplicat 1€ = 0,8574GBP.  

INFORMACIÓ I RESERVES 

Rambla, 117  08202 SABADELL 

www.vallestour.com 

Tel. 937 272 263 o 937 261 127 

ORGANITZACIÓ TÈCNICA   

SABADELL VIATGERA 


