Vi finns tillgängliga före, under och även efter din resa. Vi vill att
du ska få ut så mycket som möjligt när du reser mer oss så tveka
inte att höra av dig om du har frågor eller bara vill ha tips och råd.
All vår personal är svenskspråkig och vi hjälper dig mer är gärna
med tilläggsbokningar.
Kontaktuppgifter för frågor och bokning finner du längst ner på denna sida.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Flygplats – Taxi till hotellet
Undvik onödiga köer på flygplatsen och åk smidigt och snabbt in till centrala London. Taxichauffören
väntar på dig i ankomsthallen på flygplatsen (skylt med ditt namn) och kör dig direkt till hotellet.
Heathrow
London City Airport
Luton
Gatwick
Stanstead

1050 SEK*
1050 SEK*
1350 SEK*
1445 SEK*
1445 SEK*

* Priserna är per resa och bil (max 4 personer).

Uppgifter för bokning:
Flygplats (Sverige):
Flygplats (London):
Antal personer:

Flygbolag:
Ankomstdatum:
Antal väskor:

Flightnummer:
Ankomsttid:
Hotellnamn:

Hotellnamn (hemresa):

Hemresedatum:

Hemresetid:

När du ska resa hem så hämtar chauffören upp dig vid ditt hotell och kör dig direkt till flygplatsen.
Du får detaljerad information och instruktioner om taxibeställningen per mail innan avresa.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Flygplats – Tåg till London
Spara tid genom att förboka tågbiljetten. Du slipper leta efter biljettautomat och kliver direkt ombord på
tåget. Platserna som vi bokar är inte numrerade utan det är bara att sätta sig på ledig stol/säte.
Stansted Expressen
Gatwick Expressen
Heathrow (tunnelbana)
Övriga städer i England

35 GBP*
25 GBP*
15 GBP*
Pris på förfrågan

* Priserna är per person och per resa.
På ovanstående priser så lägger vi på en avgift på 100 SEK per biljett och resväg. Du kommer att få
tågbiljetten via E-tix. För bokning så ange datum och tid för ankomst / hemresa till och från London.

Boka fler evenemang:
Se fler fotbollsmatcher under er resa? Eller varför inte en musikal och kanske en konsert?
Se alla matcher och evenemang som pågår i staden du ska besöka via länkarna nedan:
- Premier League
- Championship
- Musikaler & konserter
Via länkarna ovan så kan du se match/speldatum. Priserna som du ser via länkarna är för hotell och
biljetter. Kontakta oss för priser på enbart biljetter om du vill lägga till evenemang på din bokning.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Stadiumrundtur:
London har flera imponerande fotboll / idrottsarenor som du kan passa på att besöka när du är där.
Se omklädningsrummen, gå i spelargången och kom bakom kulisserna på dessa mäktiga arenor.
Emirates Stadium
Olympic Park London
Wembley
White Hart Lane
Wimbledon
Stamford Bridge
Twickenham

18 GBP per person
12 GBP per person
16 GBP per person
18 GBP per person
22 GBP per person
18 GBP per person
18 GBP per person

Vi tar 100 SEK per person i avgift utöver ovanstående pris. Ange vilket datum och vilken tid du vill ha.
Vi förbehåller oss rätten att boka in dig +/- 1 timme enligt önskemål. Rundtur är ej möjligt matchdag!

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Sightseeing Tours:
London Eye
London Zoo
Madame Tussauds
Original London Sightseeing Tour
The Ultimate James Bond Experience

22 GBP per person
25 GBP per person
30 GBP per person
30 GBP per person
40 GBP per person

Madame Tussauds, London Eye, London Aquarium, London Dungeon
Boka 3 betala för 2
45 GBP per person
Boka alla 4
55 GBP per person
Vi tar 100 SEK per person i avgift utöver ovanstående priser. Ange vilket datum och vilken tid du vill
ha. Vi förbehåller oss rätten att boka in dig +/- 1 timme enligt angivna önskemål.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------Kontakt och bokning:
För frågor rörande tilläggstjänster vänligen kontakta våra trevliga medarbetare. Alla bokningar betalas
med kreditkort och inga ändringar kan göras efter bokning. Välkommen med din bokning!
Huskvarna sales@nickes.com
London
uksales@nickes.com

036-141443
+44 (0)2030867476

Johan,Niklas,Robin
Jacob

