
DÉL-ANGLIA  -  LONDON  -  BRÜSSZEL  

 
Időpont: 2017.június 8-18.                                                         Utazás: komfortos autóbusszal 
Elhelyezés: 7 éjszaka brit családoknál, 1-1 éjszaka tranzitszálláson 2-3 ágyas szobákban 

Ellátás:teljes panzió második nap vacsorától, 9. nap ebédig  
Program: 

0.nap: Indulás az esti órákban Miskolcról. 

1.nap: Folyamatos utazás Ausztrián és Németországon  keresztül. Tranzitszállás Calais-ban. 

 

2.nap: Utazás Belgiumon keresztül, átkelés a Csalagúton. Irány Brighton, az angol riviéra. 

Fakultatív javaslatunk: Royal Pavilion(F: £ 6,5/9,5 diák/felnőtt) vagy a Sea Life Centre (F: £ 

9) megtekintése. Séta a tengerparton. Estére érkezés Portsmouth-ba a vendéglátó családokhoz. 

 

3.nap: Isle of Wight. Kirándulás komppal Wight szigetére. Meglátogatjuk Viktória királynő 

és Albert herceg kedvelt tengerparti palotáját, az Osborne House-t (F: £ 9), majd a  sziget 

legfestőibb részét, a nyugati partszakaszt, ahol megcsodáljuk a tengerből tűszerűen 

kiemelkedő sziklatornyokat, a Needles-t. Pihenés a tengerparton, szabadidő.  

 



 

4.nap: Első állomásunk Európa leghíresebb őstörténeti emléke, Stonehenge (F: £ 8/14). 

Ezután ellátogatunk Longleat House-ba amely Anglia legszebb Erzsébet-kori palotája. A 

belső terek után megcsodálhatjuk tájkép-parkját, melyben megtaláljuk a világ leghosszabb 

sövény-útvesztőjét, a tükörlabirintust, a pillangó-házat, a Blue Peter kalandvárat, a 

denevérpincét és Anglia első és legnagyobb szafariparkját (F: £ 22). Este érkezés Bath-ba. 

 

 
 

5. Ismerkedés Somerset grófság nevezetességeivel. Első utunk a Cheddar-árokba (Cheddar 

Gorge) (F: £ 9/15), a 120 méter magas mészkőfalak közé zárt szurdokba, az angol sajt 

őshazájába vezet. A sziklafal barlangjaiban érlelik és tárolják a világhírű Cheddar sajtot. 

Következő állomásunk Wells (gótikus katedrális (F: £ 3), a Vicar's Close  XIV. századi házai) 

majd ellátogatunk Glastonbury-be, ahol minden júniusban megrendezik a világ legnagyobb 

szabadtéri könnyűzenei fesztiválját. A legenda szerint a Glastonbury-apátság(F: £ 5) Arthur 

király nyughelye, s a kelta paradicsom, Avalon szigete rajzolódik ki előttünk, amint a 

Glastonbury Tor tetejéről gyönyörködünk a somerseti tájban. 

 

 

6. nap: A lenyűgöző szépségű Bath Anglia délnyugati részén fekszik. A legelegánsabb angol 

város az Avon folyó partján a szigetország egyetlen természetes melegvíz-forrására épült. 

Több mint 2000 éve várja az utazókat, nyaralni, gyógyulni vágyókat. Gyalogos városnézés: 

Roman Bath(F: £ 8),Bath Abbey, Pulteney Bridge, Queen Square, Royal Crescent, The 

Circus. Délután szabadidő a Világörökség részét képező belvárosban, vásárlás, fakultatív 

programként ajánljuk a Jane Austen világát idéző Ruhamúzeum megtekintését. 



 

 

7.nap: Indulás Bath-ból, elhaladunk a kelták hegybe vésett hatalmas lova, a White Horse 

mellett, majd megállunk Avebury-ben, Európa legnagyobb mágikus kőkörénél. Délután 

következik Anglia legújabb és legnépszerűbb látványossága: The Making of Harry Potter     

kiállítása. A Warner Bros Studio Tour során megcsodálhatjuk az eredeti helyszíneket, 

jelmezeket, kellékeket. Bepillanthatunk a kulisszák mögötti világba, megismerhetjük a 

különböző effekteket, csodás lények titkait, még is vajsört kóstolhatunk (F: £ 26) .  

vagy a Natural History Museum (Természettudományi Múzeum) csodás épületébe 

látogatunk el (dinoszaurusz-galéria, embertan, emlősök, Darwin és az evolúció, ökológiai 

kiállítás, földtani kiállítás, ásványok stb.).Este érkezés a londoni kertvárosi családokhoz. 

 

 



8.nap: Ismerkedés Londonnal: the Houses of Parliament, Westminster Bridge, 

Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, Lovastestőrség laktanyája, St. James-

park, Buckingham Palace, Trafalgar Square. Délután meglátogatjuk a British Múzeumot, 

itt találhatjuk az emberi civilizáció páratlan régészeti kincseit, megcsodálhatjuk az egyiptomi, 

kelta, görög és római, ázsiai és amerikai gyűjteményt. Utána pihentető séta a fiatalok ezreit 

vonzó  Covent Gardenben, ahol mindig pezseg az élet, majd következik London esti 

életének központja: Piccadilly Circus, Leicester Square. 

 

 
 

9.nap: Búcsú Londontól, irány a kikötő. Átkelés a Csalagúton, majd városnézés Brüsszelben, 

Európa fővárosában (Szt. Mihály-katedrális, Saint-Hubert Galéria, Európa első üvegtetős 

bevásárló árkádja, Grand Place, Városháza, a céhek palotái, flamand polgárházak, 

Manneken Pis). Szabadidő, bámészkodás, vásárlás a híres csokiboltokban. Tranzitszállás 

Németországban. 

10.nap: Indulás haza, várható érkezés késő este. 

Részvételi díj: 154.000,-Ft/fő (18 éves korig) (1 GBP = 375,-Ft árfolyamig érvényes). 

Utasbiztosítás: 5.000,-Ft/fő 

 

Érdeklődni lehet Petrány Erika tanárnőnél (pwerika0206@gmail.com vagy 20-217-0544) 
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