
PLANING DA VIAXE 

 17 MAIO: SAÍDA IES BLANCO AMOR.   __ h  DA ___ 

AEROPORTO DE A CORUÑA ___ HORAS 

 

Chegada a Londres e traslado ao hotel. Reparto de habitacións 

 

Paseo Zona de Picadilly Circus e Trafalgar Square 

Cearemos en Covent Garden 

 

 18  de maio: Tour en autobús pola cidade 

 

Tarde: Visita ao Museo Británico 

Cea: Leicester Square 

 

 
 19 de maio: Mañá en Camdem Town 

Tarde: Natural History Museum 

Harrods. Hyde Park 

Cea: Bayswater 

 

 20 de maio: Pola Mañá, Museo de Cera ou Museo da Ciencia 

Tarde: London Eye, Westminster Abbey 

Cea no Soho. 

 

 21 de maio: VOLTAMOS A CULLEREDO 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



CONSELLOS A TER EN CONTA 

- Non esquezas o DNI e o pasaporte.  

- A documentación tes que levala sempre contigo.                           
Non a deixes na equipaxe que factures. 

- A equipaxe de man non pode  sobrepasar as seguintes medidas:        
50x40x25 cm. (A suma das tres medidas non pode sobrepasar os 
115cm.). 

- Non abandoes nunca a túa equipaxe de man e non aceptes levar 
nunca nada doutra persoa. 

- A equipaxe que factures non pode exceder dos 20 kg. Cando 
facturedes, poner o voso nome, a vosa dirección e a dirección do 
destino. Tamén é bó poner a dirección dentro da vosa maleta. 

 

NO HOTEL 

- Só temos dereito ao almorzo. Polo tanto, almorza forte. 

- Amósate respetuoso/a cos traballadores do hotel. 

- Non alborotedes nas habitacións. 

NA RÚA 

- Coidado coas carteiras, mochilas e cámaras. Sobre todo, nos 
transportes públicos. Levar o diñeiro nos petos dianteiros. 

- Usar calzado cómodo. Para comer, mellor en lugares de cómida 
rápida. 

- Levar abrigo para a noite. Refresca bastante. 

- Ides ter una tarxeta co nome do Hotel e a súa dirección, e tamén co 
teléfono do mesmo e o móvil dos profesores. Non a perdades. 

 

DÍA 17 DE MAIO 
Saída dende o IES:  ____  

Saída dende o aeroporto ás . Chegada a London:  (hora local)           
Continuación viaxe ao Hotel. Acomodación. Reparto de habitacións.              

Trafalgar Square: Praza construida para conmemorar a Batalla de Trafalgar 
(1805). No centro vemos a estatua do almirante Nelson, rodeada por fontes. No 
lado norte está a National Gallery, una das pinacotecas máis ricas do mundo. 

 

Nun lado está a Igrexa de St. Martin in the fields, de estilo neoclásico. Un dato 
curioso que podes ver é que hai catro lintos nos catro recunchos da plaza, pero un 
deles non ten estatua.  

Picadilly Circus: Atópase no centro de Londres, sendo o punto de encontro da 
xuventude londinense. A zona está chea de pubs e tendas. É coñecida como a praza 
da luz, pola cantidade de pantallas de vídeos e luces de neón. 

 

Tendas 

Tower Record (Virgin). Tenda de discos. 
Lillywhites, tenda de roupa deportiva. Na praza 
atopamos una fonte cunha estatua que se coñece 
como a estatua de Eros. 

 

 

                                                



DÍA 17 DE MAIO 

 

En Burligton Arcade os bedeis uniformados impiden calquera mala conduta nesa 
galería comercial do século XIX.                                                                                    
Non te perdas estas galerías.                                                                                         
Desde Picadilly podemos ir andando por Regent Street ata una gran tenda de 
xoguetes (Hamleys Toy Store) 

 

 

Covent Garden. Visitaremos a súa praza/centro comercial. Estará moi animado. 
Ten numerosos sitios onde cearemos. Probablemente, teremos a sorte de ver algún 
espectáculo en directo. 

           

 

DÍA 21 DE MAIO 

 

Último día en Londres. Lástima que rematou. 

Para evitar problemas, tedes que estar atentos as indicacións dos profesores. 

É mellor deixar feita a maleta a noite anterior. 

Por favor, lembrade que o retraso dunha soa persoa afecta a todos. 

A saída do avión está prevista ás  

 

 

 

 



DÍA 18 DE MAIO 

Buckingham Palace: Residencia oficial da monarquía británica. Foi un hotel 
construido en 1703 e adquirido polo rei Jorge III en 1762. Aquí faise o famoso 
cambio de garda.  

 

DÍA 18 DE MAIO (tarde) 

Despois de xantar visitaremos o British Museum. 

British Museum. Foi fundado en 1753. É o máis antigo do mundo. Posúe 
grandes colecións étnicas, represntativas das culturas de todos os 
continentes.Destacan as grandes colecións de Grecia e Roma e a do mundo 
exipcio. Imprescindible tamén a sá de lectura. 

Non perdades a ocasión de ver o Partenón, o xarrón romano de Portland, a 
copa romana de Warren, a pedra Rosetta de Exipto, as momias… 

         

Leicester Square: Praza cun pequeño parque, onde veredes a estatua de 
Shakespeare. Esta praza é o centro do cine en Londres. No solo podemos ver 
as impresións das mans dalgunhas celebridades. Para cear tedes moitos sitios, 
pero xa que moi perto está China Town, podemos aproveitar e tomar algo de 
comida chinesa. 

COMIDAS E BEBIDAS 

 

Xa que estamos en Inglaterra, podemos aprender un pouco do que comen e beben 
os británicos. 

Roast beef: asado de vaca ao forno. As guarnicións levan verduras con salsas de 
menta ou xelatinas diversas. 

Pudin de Yorkshire. 

Fish and chips: Peixe fritido con patacas. O peixe soe ser bacalao ou abadexo. Vai 
rebozado. En vez de peixe leva una loncha de xamón. Seguramente será o que máis 
os guste. 

Cumberland sausage: Chourizo enorme que sirven con puré ou patacas fritas. 
Mellor compartir. 

Lembrade, no almorxo alimentádevos ben. 

Se queredes ver os platos antes de ir visitar esta páxina:  

www.aliciaseminara.blogspot.com/2009/02/tipicos... 

 

 

 

 



OS HOTEIS NO KING´S CROSS 
Son hoteis de tres estrelas ubicados no centro da cidade. 

Están moi cerca da estación de tren e ten moi cerca a boca de metro de King´s 
Croos e Farringdon. Cerca sitúanse sitios para comprar algo de comer. 

Na estación está o famoso andén 9 ¾ de Harry Potter. 

•             

•            

Son hoteis moi grandes, polo que tedes que ter especial coidado e tentar facer o 
menor ruido posible. Tentar practicar o voso inglés nas distintas situación, 
comezando polo almorzo. 

Lembrade ao chegar, revisar a vosa habitación e comunicar calquer deterioro que 
vexades no primeiro momento. 

Cando vaiades polos corredores, tentade facer o menor ruído posible. Tedes que ter 
en conta que a xente madruga moito máis que nós. Os hoteis son: 

Farrigdon Hotel (10-42 King´s Cross Road) 

London King´s Cross Royal 

DÍA 18 DE MAIO 

TOUR EN AUTOBÚS 

Pola mañá montaremos nun bus que levaranos por lugares de interese; Oxford 
Street, Trafalgar Square, London Tower e Buckingham Palace entre outros. 

Oxford Street: É una das grandes rúa de Londres. Aquí están as sedes das           
principais tendas de moda do mundo (Selfridges, Zara, Adidas…). Na segunda           
semana de novembro, sempre un famoso acende as luces do Nadal. 

                

London Bridge: Neste lugar os románs fixeron no 46 dC a primeira ponte de           
Londres. O que vemos agora é dos anos 70. Decirvos que o protagonista de 
Braveheart, William Wallace (na película interpretado por Mel Gibson), deixou 
aquí a súa cabeza por loitar pola independencia de Escocia, no ano 1305.  

 

Tower Bridge: Ponte levadiza, cerca da Torre de Londres. Construida no século 
XIX. O seu mecanismo antigo é visitable. 

                      

London Tower: Oficialmente é a residencia dos reis, aínda que na realidade xa non 
é  así. No lugar onde se sitúa, os románs xa construiron unha forteza no século I 
d.C. Foi cárcere real durante moitos anos. Hoxe é un centro de atracción turística. 
Os soldados que gardan o recinto reciben o nome de Beefeaters. 



DÍA 20 DE MAIO 

Westminster Abbey. Mosteriro do século X. Dende 1066 é o lugar de coroación 
dos monarcas ingleses. Aínda que é una igrexa, ten dimensións de catedral. Foi 
reconstruida a partir do mosteiro románico. Atopamos nel tumbas de monarcas e 
de grandes persoeiros como Darwin, Newton, Haendel, Dickens e Kipling. Un dos 
lugares con maior beleza é o claustro exterior. Está consagrada a San Pedro. No 
seu interior destaca o teito, resolto con bóvedas de exuberantes nervaduras. 

 

Visitamos o Soho: 

Lugar de mestura de culturas, onde persoas doutros países fixeron deste barrio o 
seu novo fogar. Atoperemos lugares de comidas exóticas, boutiques, cafés 
bohemios e modernas tendas de roupa. A súa rúa central é a de Old Compton 
Street. Para xantar podemos probar nalgún sitio exótico ou nalgunha trattoria. 

   

DÍA 19 DE MAIO 

Mercado de Camdem: 

Mercado situado cerca da Estación do Norte. É famoso por ser un dos mercados 
máis extravagantes e variopintos de todo Londres. Está parte da cidade está 
considerada como a capital do rock alternativo. Tamén é interesante achegarse ao 
canal de Regent, en pleno mercado. 

 

Pola serán, cambiaremos de lugar e iremos ao Museo de Historia Natural, a Hyde 
Park e a Harrods. 

Natural History Museum. O planeta Terra e as diferentes formas de vida son os 
temas que se desenvolven neste museo. O edificio deste museo, con aspecto de 
catedral, é ,por se mesmo, una obra mestra. Ten un gran salón central, onde vemos 
un enorme Diplodocus. O museo divídise en cinco grandes áreas: Botánica, 
Zooloxía, Insectos, Minerais e Paleontoloxía. 

 

Agardamos que vos guste este impresionante edificio. 

Dende aquí seguiremos a nosa ruta atravesando Hyde Park. 

Hyde Park: Famoso parque dividido en dúas partes polo Lago Serpentine. 
Pasearemos un pouco e logo miremos en dirección a Harrods. 



DÍA 19 DE MAIO 

  Hyde Park 

Almacéns Harrods:  

Este centro comercial é un gran almacén situado en Brompton Road, una rúa do 
barrio de Knightsbridge. Ten una superficie de 20.000 metros cadrados repartidos 
en cinco plantas. 

O propietario é o exipcio Mohamed Al Fayed. 

Ten en conta que non é un centro comercial como os que vemos normalmente; é 
máis que iso. É como un museo, xa que en cada sala hai un cambio de decoración. 
Poderás observar que trátase dun sitio moi luxoso e de que a atención é exquisita. 

 

Bayswater. 

Para rematar este día, aproveitaremos para coñecer esta zona situada ao norte de 
Hyde Park. É un barrio moi tranquilo, onde hai moitos restaurantes árabes, 
chineses e mediterráneos. Aquí cearemos. 

 

DÍA 20 DE MAIO 

POLA MAÑÁ 

Poderemos optar entre dúas alternativas: ir ao Museo de Ciencias ou visitar o 
Museo de Cera, que é opcional porque non é de balde (custa unas 25 libras). 

Museo de Cera. Inagurouse no 1835. É un dos museos máis visitados da cidade. O  
seu interese radica na grande cantidade de figuras que se poden ver e no seu 
enorme parecido cos personxes reais. Se queredes ver un pouco do que hai nel e 
das súas figuras podedes ollar na súa web: www. Madametussauds.com  

          

Museo de Ciencias 

Impresionante museo. Exhibicións e galerías que vos deixarán abraiados. 

POLA TARDE: 

Temos dúas posibilidades: subir polos aires ou quedar no chan. 

London Eye: 

Foi construido no 1999 pola British Airways para celebrar o cambio de milenio. 
Acada os 135 metros de altura na beira oposta do río Tamesis, xunto ao County 
Hall (lugar de negocios e esparcimento). Dende arriba podemos ver o Big Ben e a 
Abadía de Westminster. 

               


