
ITINERARIO LONDRES SETEMBRO 2013 

ALUMNADO SECCIÓN BILINGÜE  

IES M. ANGEL GONZÁLEZ ESTEVEZ 

 

O itinerario previsto podería sufrir modificacións perante o transcurso da viaxe  

( problemas meteorolóxicos, incidentes que poidan producirse...) 

 

MARTES 24 SETEMBRO: Presentación dos alumnos no centro ás 9,00 da mañá para 

asistir ás dúas primeiras h. a clase. Ás 11,00 sairá o autobús cara Coruña. Chegada ò 

aeroporto. Voo directo ata Londres ás 15.10 h. Traslado dende aeroporto  ata o Hotel 

Royal Nacional. Entrega de habitacións. 

Pequeno paseo ata Picadilly Circus. Cea nas proximidades e regreso ao hotel. 

 

MÉRCORES 25 SETEMBRO: Almorzo no hotel ás 8,00 h. e saída do hotel ás 8.45 

cara Camden Town. Breve visita ó mercado  e baixamos cara Trafalgar Square onde 

faremos unha parada na National Gallery. Nesta galería ,  veremos obras de Velázquez, 

e Van Gogh. entre outros artistas.  Baixaremos  WhiteHall ata Parliament Square 

facendo unha pequena visita ó 10 Downing Street, Houses of Parliament,  rodearemos o  

palacio de Buckingham e visitaremos outros lugares característicos como  a Abadía de 

Westminster,  o Big Ben…o London Eye  … ás 19.30 temos entrada no musical O Rey 

León no Lyceum Theatre. Cea no Mercado Covent Garden e  volta ó hotel. 

 

XOVES 26 SETEMBRO:  Almorzo no hotel ás 8,00 h. e saída às 8.45 cara a estación 

de metro Russell . Metro ata South Kensington. Paseo por Hyde Park .  Faremos a visita 

ó Natural History Museum. Paseo ata Harrods e camiñando ata o hotel por Regent 

Street e Oxford Street aproveitando o noso percorrido para entrar nalgún centro 

comercial de Londres : Hamley, Apple… 

 

VENRES, 27 SETEMBRO: Almorzo no hotel ás 8,00 h. e saída ás 8.45 do hotel. 

Saída  en bus ata a Torre de Londres. Entrada na Torre.  Visita da Ponte e toda esa zona. 

Camiñaremos ata a Tate Modern , A Ponte do Milenium e o Shakespeare`s Globe. 

Subiremos ó London Eye. Volta ao hotel. 

 

SABADO, 28 SETEMBRO:. Almorzo no hotel ás 8,00 h. Recollida maletas e 

equipaxe. Ás 9.45 saída do hotel cara o British Museum. Visita. Recollida bus e traslado 

do hotel ao aeroporto. 

Chegada a Coruña ás 20.15. Bus ata ò instituto. Prevista hora chegada: 22.00 h. 

 

Recollida dos alumnos por parte das familias no instituto . 

 

 

 


