
Anglia és Wales  

Tervezett időpont: 2017. szeptember 10 – 16. 
 

Utazás:  Autóbusszal (légkondicionálás, DVD) 

Szállás:     Mobil home-okban tengerpart közelében 

Ellátás:  Teljes ellátás  

 

 

1. nap PASSAU:  
 

Délelőtt indulás Budakesziről. Városnézés a „Három folyó városában”, Passau-ban (Óváros, 

Dóm, Gizella királyné sírja). Utazás Németországon és Belgiumon keresztül. Éjszaka az 

autóbuszon. 

 

2. nap OXFORD: 

 

 Átkelés Angliába a Csalagúton. 

Városnézés a világ leghíresebb 

iskolavárosában, Oxfordban. 

Látogatás az egyik College-ban, 

ahol többek közt a Harry Potter 

egyik jelenetét forgatták (F), 

majd séta az egyetemváros 

műemlékekkel teli utcáin 

(Radcliffe Camera, Sheldonian 

Theatre, Sóhajok hídja, 

Bodleiain könyvtár, Oxford 

Market stb.). Este a szállások 

elfoglalása. 

 

 

 

3. nap WALES: AMIRŐL A BÁRDOK ÉNEKELNEK (F): 

 

 Utazás Wales-be. A Brecon - Beacons Nemzeti 

Park érintésével érkezünk meg Blaenavon 

térségébe. Látogatás egy valódi szénbányában 

(sisakkal, lámpással). Délután városnézés Wales 

fővárosában, Cardiff-ban. Látogatás a 

Városházán és a Nemzeti Múzeumban, majd 

szabadprogram a belvárosban. 

 

 

 

 

  



4. nap IDŐUTAZÁS A KÖZÉPKORBA (F): Látogatás Anglia legérdekesebb várában, a 

Warwick Castle-ben (Ghost Tower, főúri lakosztályok, páncélgyűjtemény, Madame Tussaud 

bemutató, Royal Weekend Party, díszkert, solymászbemutató stb.).  

Délután séta Shakespeare 

szülővárosában, Stratford-

upon-Avon-ben és az Avon 

folyó partján. 

 

 

 

 

 

 

5. nap COTSWOLDS – AZ IGAZI VIDÉKI ANGLIA (F): 

 

 Kastélytúra az ország egyik legimpozánsabb 

kastélyában, a Berkeley Castle-ben, mely 

többek közt II. Edward király 

meggyilkolásának helyszíne is volt (Drake 

szobája, Great Hall, lakosztályok, pillangó-

ház stb.). Utazás Gloucestershire központjába, 

látogatás a Gloucester Cathedral-ban, majd 

buszos barangolás a Cotswolds hangulatos 

falvaiban. Délután Bath belvárosának 

felfedezése: Pulteney Bridge, The Circus, 

Royal Crescent, majd szabadprogram a 

Világörökség részét képező városmagban. 

 

6. nap LONDON FELFEDEZÉSE ÚJ PROGRAMOKKAL:  
 

 

 

Reggel indulás az angol fővárosba. Látogatás az angol uralkodók koronázási helyén, a 

Westminster Apátságban (koronázási szék, VII. Henrik kápolna, királysírok, költők sarka stb.) 

(F). Séta a Parlament és a Big Ben érintésével a Temze partjára, majd tovább a Globe 

színházhoz. Látogatás Shakespeare újjáépített színházában, a Globe-ban (F). Este indulás haza, 

átkelés a Csalagúton. 



 

 

 

7. NAP: Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budakeszire az esti órákban. 

 

 

Az utazás részvételi díja 18 éves korig:   
Minimum 40 fizető utas esetén:  109.800,- Ft / fő 

Minimum 50 fizető utas esetén:  105.800,- Ft / fő 

 Minimum 60 fizető utas esetén:    99.800,- Ft / fő 

Fakultatív programok, kirándulások költsége:   kb. 60 font 

Jelentkezési határidő: 2016. november 20.  

20.000.- Ft előleggel! 

 

 

 

A részvételi díj a következőket tartalmazza: 

- 4 éjszaka szállást mobil home-okban (7 fő / mh) 

- Teljes panziós ellátást a mobil home-okban (irodánk prospektusában található 

információk szerint) 

- az autóbusz költségeit (km-díj, autópályadíjak, úthasználati adók, behajtási 

engedélyek, parkolási díjak stb),  

- 2 sofőr napidíját, szállását, ellátását, 

- retúr átkelést Csalagúton, 

- az idegenvezetést, 

- az utazás szervezési költségeit. 

 

 

 

 

Baleset és poggyászbiztosítást szeptemberben kötünk együtt a csoportnak. 

 

Az utazást 20.000,- Ft / fő előleggel lehet lefoglalni. A fennmaradó összeg fizetési határideje: 

a tanév végéig.  A köztes időben részletfizetési lehetőség van. 

 

Kedvezmények, ha az előlegeket 2017. november 20.-ig befizetik, s az utasok adatait 

átküldik: 

ajándékba adjuk az Aegon Biztosító útlemondási biztosítását. Akik később fizetik az előleget 

ill. adják le adataikat, azoknak ezt csak plusz költségért tudjuk megkötni 

- Utazási partnerünk: Student Lines Diákutazási Iroda, Engedélyszám: R-1089/94 

- H-1067 Budapest, Teréz krt. 27. Tel.: 302-7767, Fax: 374-0682, Tel./Fax: 302-7637 

- studentlines@t-online.hu www.studentlines.hu 

http://www.studentlines.hu/
http://www.studentlines.hu/

