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? London Pass
A London Pass egy elektronikus plasztik kártya, amely rengeteg hasznos
szolgáltatásával segíti a Londonba látogatókat. Ingyenes és néhány helyen, soron
kívüli belépést biztosít, a London Pass kártya megvásárlója által kiválasztott 55
londoni nevezetességhez és látványossághoz. A választható attrakciók (közel 80)
legfrissebb listája, az alábbi linkre kattintva tekinthet? meg: London Pass Attractions
List. A soron kívül meglátogatható attrakciók között szerepel a londoni Tower
(Tower of London), a londoni állatkert (London Zoo), a Tower Híd (Tower Bridge), a
Chelsea futball stadionja (Chelsea FC Stadium Tour), és a Windsor Kastély
(Windsor Castle) is.
A London Pass kártya használat számos ingyenes szolgáltatásra feljogosít.
Ingyenes sétahajókázásra használható a Temze folyón. Rengeteg ingyenes
szolgáltatásra még felhasználható múzeumokban és kiállításokon. Ingyenes
belépést biztosít néhány színházba, moziba és szórakoztató központba. Számos
ismertebb üzletház és étterem kínál kedvezményeket a London Pass kártya
használóinak. A híres Harrods üzletház földszintjén ingyen vehet? át egy £25
érték? ajándék a kártya felmutatásával. A London Pass megvásárlása mellé jár egy
7 nyelven elérhet? 160 oldalas útikönyv (Guidebook), amely többek között
tartalmazza a látnivalók megközelítését és nyitvatartási idejét.
A Londos Pass kártya mellé utazási opció is megvásárolható,
amellyel az összes tömegközlekedési eszköz ingyen használható
London területén.

Top 10 látványosság és nevezetesség:

1. Londoni Tower (Tower of London)
2. Londoni állatkert (London Zoo)
3. Westminster apátság (Westminster Abbey)
4. Tower Híd (Tower Bridge Exhibition)
5. Windsor Kastély (Windsor Castle)

Page 2 of 3

6. Modern M?vészeti Múzeum (Tate Modern)
7. Szent Pál Katedrális (St. Paul's Cathedral)
8. Nemzeti Tengerészeti Múzeum (National Maritime Museum)
9. Nemzeti Képtár (National Gallery)
10. Chelsea futball stadion (Chelsea FC Stadium Tour)

London Pass kártya árai:
? Feln?tt jegyárak

• 1 napos £40, £48 (utazási opcióval)
• 2 napos £55, £70 (utazási opcióval)
• 3 napos £63, £85 (utazási opcióval)
• 6 napos £80, £127 (utazási opcióval)

? Gyermek jegyárak (5-15 éves korig)

• 1 napos £27, £29 (utazási opcióval)
• 2 napos £41, £45 (utazási opcióval)
• 3 napos £43, £49 (utazási opcióval)
• 6 napos £59, £81 (utazási opcióval)

A 11 év alatti gyermekek ingyen utazhatnak a tömegközlekedési
eszközökön feln?tt kíséretében, akinek rendelkeznie kell utazási
opciós London Pass kártyával.
A London Pass kártya ára már 2-3 látnivaló felkeresésével megtérül. A naponta
meglátogatható attrakciók száma nincsen korlátozva. Nagyon fontos, hogy nem a
vásárlás napjától aktiválódik, hanem az els? használatba vételkor! A kártya a
megvásárlástól számítva 12 hónapig használható fel.

• Hivatalos weboldal és jegyvásárlás: London Pass
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