
CORNWALL - DEVON - LONDON 
 

Időpont: 2020. június 28 - július 7.   Utazás: komfortos autóbusszal 

Elhelyezés: 2 éj tranzithotelben (Aachen), 3+2+2 éj angol családoknál Cornwallban, Devonban és 

Londonban 

Ellátás: a családoknál teljes panzió, a tranzitszálláson visszaúton kérhető reggeli (F)  

 

1. nap (jún.28.): Indulás hajnalban Miskolcról. Utazás Ausztrián és Németországon keresztül, 

tranzitszállás Aachenben, B&B hotel.  

2. nap (jún.29.): Utazás Calais-ba, átkelés a Csalagúton, este érkezés St. Austell-be, szállás a 

családoknál. 

   
3. nap (jún.30.): Cornwalli kirándulásunk első állomása Lanhydrock House, a csodás parkkal 

körülvett viktoriánus kastély, melynek ötvennél is több, korhűen berendezett helyiségében 

betekinthetünk a nemesi ház és a szolgáló személyzet lakóterébe, mindennapi életébe.  

   
Délutáni programunk az Eden Project, a hatalmas, buborékokból álló életközösség-gyűjtemény, 

mely a világ legnagyobb üvegháza – igaz, átlátszó műanyagból épült, a focilabdához hasonlóan öt- 

és hatszögletű elemekből. Ez a hatalmas üvegház bemutatja az emberiség és a növényvilág 

kapcsolatának történetét. Az egyik óriási kupola (bióma) alatt a mediterrán, a másikban a trópusi, 

míg a szabadtéri kiállításon a cornwall-i növényvilágot ismerhetjük meg. 

    
               

  
 



4. nap (júl.1.): Első állomásunk St. Michael’s Mount szigete, ahová apálykor átsétálunk a töltésen, 

de dagálykor már csónakkal térünk vissza a szárazföldre. A hegy tetején lévő gótikus homlokzatú 

várból csodálatos kilátás nyílik az óceánra. Innen ellátogatunk egy bájos angol halászfaluba, St. 

Ives-be, ami igazi művészparadicsom szűk utcáival, galériáival, kicsi házaival, kávézóival és 

csodálatos tengerpartjával. A napot Newquay-ban, Nagy-Britannia egyik legkedveltebb 

üdülővárosában zárjuk: pihenés a tengerparton, szabadidő, vásárlás. (Érkezési idő függvényében a 

Blue Reef Aquarium fakultatív látogatása.) 

  
 

   
 

  
5. nap (júl.2.): Ellátogatunk Tintagel várába, a legendás Arthur király szülőhelyére, és 

végigmegyünk a 2019 augusztusában átadott új gyaloghídon, melynek különlegessége, hogy 

középen nem ér össze, úgy köti össze a várrom két szikláját. Tintagel falvának híres látnivalója a 

14.században épült postahivatal. Kelet felé indulva megérkezünk Anglia egyik legszebb vidékére, a 

Dartmoor Nemzeti Parkba. Ismerkedünk az őstölgyes, zuzmós erdők világával, és túravezetővel 

kirándulást teszünk a legszebb szurdokban, Lydford Gorge-ban. Este érkezés Exeterbe, szállás 

elfoglalása a családoknál. 

    
 



  
6. nap (júl.3.): Délelőtt városnézés Exeter hangulatos utcáin, látogatás a katedrálisban, majd 

szabadidő, vásárlás. Délután feltárjuk a kőkorszaki és földtani érdekességeket rejtő Kents Cavern 

barlang titkait, majd ellátogatunk Anglia Riviérájába, Agatha Christie szülővárosába, Torquay-ba. 

Innen hajókirándulást teszünk Brixham halászvároskába, melynek kikötőjében megcsodálhatjuk 

Sir Francis Drake hajójának replikáját. 

  
 

   
7.nap (júl.4.): Indulás London felé, városnézés Winchester-ben (Arthur király Kerekasztala, 

katedrális, vásárlás), majd ismerkedés Windsor városával. (Kastélylátogatás lehetséges, 

amennyiben a jelenleg tartó felújítási munkálatok nagyrészt befejeződnek. Ha nem, akkor kívülről 

megnézzük a várat, szabadidő, vásárlás.) Este érkezés Londonba, szállás a családoknál. 

  
 



           
8. nap: Felszállunk a London Eye-ra, megcsodáljuk a panorámát, majd ismerkedés a várossal: 

Westminster Bridge, the Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Downing 

Street, St. James’s Park, Buckingham Palace, the Mall, Trafalgar Square, ott szabadidő, 

fotózás, majd séta a Covent Gardenbe. Látogatás a London Transport Museum-ba (diákoknak 

ingyenes), ahol megnézhetjük és ki is próbálhatjuk az elmúlt 150 év járműveit és a londoni 

közlekedés érdekes tárgyait. Ezután szabadidő, vásárlás a kézművespiac, utcai zenészek és 

mutatványosok forgatagában, majd buszos városnézés a City-ben: Fleet Street, St.Paul’s 

Cathedral, the Tower of London, Tower Bridge. 

   
9. nap: Búcsú Londontól, utolsó angliai állomásunk Canterbury városa (katedrális, séta,  

vásárlás). Csalagúttal visszatérünk a kontinensre, érkezés Aachenbe, tranzitszállás, reggeli kérhető. 
 

   
10. nap: Utazás haza, érkezés Miskolcra a késő esti órákban. 

. 

Részvételi díj: 189.000,-Ft /fő (18 éves korig). Felnőtt felár: 18-tól 23 éves korig: £ 35,-/fő,          

23 éves kor fölött: £ 70,- /fő, speciális diétát kérőknek a felár £ 5,5/fő/éj a családoknál 

Utasbiztosítás: 5.500,-Ft /fő, Kombi Storno biztosítás: 12.560,-Ft/fő (betegség-, baleset-, 

poggyász- + storno) 

Belépők a teljes programra: 18 éves korig £ 123,- 

             18 év fölött    £ 193,- 

Fakultatív reggeli: € 8,5,- 

A belépős programokat aláhúzással jelöltük. 

Az árak 1 GBP: 375,-Ft, valamint 1 Euro: 335,-Ft árfolyamhatárig érvényesek. 

 

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