WALES – KÖZÉP-ANGLIA – LONDON
Időpont: 2019.június 30 - július 9.
Utazás: komfortos autóbusszal
Elhelyezés: 3 éj tranzithotelben (Aachen, Coventry), 4+2 éj angol családoknál Chesterben és
Londonban
Ellátás: a családoknál teljes panzió, a tranzitszállásokon kérhető reggeli (F)
1. nap: Indulás hajnalban Miskolcról. Utazás Ausztrián és Németországon keresztül, tranzitszállás
Aachenben, B&B hotel.
2. nap: Utazás Calais-ba, átkelés a Csalagúton, este érkezés Coventry-be, városnéző séta,
tranzitszállás.

3. nap: Irány Stratford-upon-Avon, városnézés (Shakespeare szülőháza, Royal Shakespeare
Theatre, Holy Trinity Church, szabadidő, vásárlás). Majd következik Wales egyik
leghangulatosabb kisvárosa, Llangollen, ahol megcsodáljuk a Dee folyón átívelő 14.századi hidat.
Érkezés Chesterbe, szállás a családoknál.

4. nap: Látogatás Wales egyik legszebb középkori várába, Conwy Castle-ba. Végigsétálunk a
tökéletes állapotban fennmaradt városfalon, megnézzük a várat, melyet I.Edward építtetett, majd
bekukkantunk Nagy-Britannia legkisebb lakóházába.

Ezután séta, szabadidő, vásárlás a walesi tengerpart elegáns viktoriánus kori üdülőhelyén,
Llandudno városában, majd a nap végén kirándulás a 207 m magas sziklára a Great Orme
Tramway siklóval, ahonnan megcsodáljuk a tengeri panorámát.

5. nap: Városnézés Chesterben, Anglia egyik legszebb városában (gótikus katedrális,
városkapuk, régi gerendavázas házak, Chester Rows, római amfiteátrum maradványai,
szabadidő, vásárlás). Délután meglátogatjuk Anglia csodálatos főúri otthonát, az angol Versaillesnak is nevezett Chatsworth House-t, melynek gyönyörű tájképparkját Capability Brown tervezte
(ősfák, sövénylabirintus, szökőkutak). A pompás termekben megcsodálhatjuk Reynolds, Holbein,
Dürer, Murillo, Rembrandt, Veronese, Tiziano, Michelangelo, Leonardo da Vinci és Correggio
festményeit és rajzait is.

6. nap: Első állomásunk Betws-y-Coed, ahol elsétálunk Wales egyik leghíresebb vízeséséhez, a
Swallow Falls-hoz. A Snowdonia Nemzeti Park gyönyörű tájain keresztül eljutunk a walesi
palabányászat egykori fellegvárába, Blaenau Ffestiniogba, ahol részt veszünk egy mély
bányatúrán (Wales ősi mesterségének titkai, kézműves bemutatók, 3D-s bányászattörténeti
ismertetés).

Délutáni programunk a 13.században épült Caernarfon Castle, az Egyesült Királyság egyik
legimpozánsabb középkori építménye. Itt adta I.Edward a Wales hercege címet fiának, amely azóta
is a trónörököst illeti, és itt zajlott Károly herceg beiktatási szertartása is 1969-ben. A Menaiszoroson átívelő hídon átkelünk Anglesey szigetére, ahol ellátogatunk a világ leghosszabb nevű
településére, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllandysiliogogogoch-ba. A nap
fáradalmait a közeli Benllech Beach homokos tengerpartján pihenjük ki.

7. nap: Indulás Londonba, délután ismerkedés a várossal: London Eye, Westminster Bridge, the
Houses of Parliament, Westminster Abbey, Whitehall, Downing Street, St. James’s Park,
Buckingham Palace, the Mall, Trafalgar Square, Piccadilly Circus, Leicester Square. Szállás
elfoglalása a családoknál.

8. nap: Első állomásunk Mme Tussaud panoptikuma, ahol találkozunk a történelem
híres alakjaival és napjaink ünnepelt sztárjaival, borzongunk a Horrorkamrában, majd végigutazunk
London történetén (vagy helyette választható a Sherlock Holmes Múzeum/Regent’s Park). Ezután
meglátogatjuk a British Múzeumot, itt találhatjuk az emberi civilizáció páratlan régészeti kincseit,
megcsodálhatjuk az egyiptomi, kelta, görög és római, ázsiai és amerikai gyűjteményt.

Délután ismerkedés a City-vel: Szt.Pál-katedrális, Millenium Bridge, Globe Theatre, the Shard,
HMS Belfast, Tower Bridge, Tower of London. Utazás hajóval a Temzén Greenwich-be (Cutty
Sark, Királyi Obszervatórium, Greenwich Park).

9. nap: Búcsú Londontól, utolsó angliai állomásunk Canterbury városa (katedrális, séta,
vásárlás). Visszatérünk a kontinensre, érkezés Aachenbe, tranzitszállás.
10. nap: Utazás haza, érkezés Miskolcra a késő esti órákban.
.
Részvételi díj: 157.000,-Ft /fő (18 éves korig). Felnőtt felár: £ 35,- (18-tól 23 éves korig), illetve
£ 60,- (23 éves kor felett)
Utasbiztosítás: 5.000,-Ft /fő
Belépők a teljes programra: 18 éves korig £ 75,- + £ 25,-/fő (Mme Tussaud), összesen £ 100,18 év fölött £ 95,- + £ 30,-/fő (Mme Tussaud), összesen £ 125,A belépős programokat aláhúzással jelöltük.
Érdeklődni lehet Petrány Erika tanárnőnél (pwerika0206@gmail.com vagy 20-217-0544)

