ROYAL LONDON
Jelentkezési határidő: 2018. november 10.
Tervezett időpont: 2019. szeptember 7-14.
Utazás: Autóbusszal
Szállás: mobil home-okban, tranzitszállás 3x1 éj
Ellátás: a mobil home-okban teljes panzió
1. nap Kora reggel indulás Budakesziről. Utazás rövid megállókkal Ausztrián és Németországon keresztül.
Este tranzitszállás a német-belga határ közelében.
2. nap KIRÁLYI REZIDENCIÁK: WINDSOR:
Reggel utazás Franciaországba. Átkelés Angliába a
Csalagúton. Látogatás Anglia legrégebbi és legnagyobb lakott
kastélyában, a királyi család kedvenc rezidenciáján, Windsorban (udvari lakosztályok, Szt. György kápolna, trónterem) (F).
Délután séta Eton-ben, a trónörökösök egykori patinás
iskolavárosában. Este a szálláshelyek elfoglalása a London
melletti tranzitszálláson.
3. nap AZ ANGOL FOCI:
Délelőtt látogatás a híres londoni futballcsapat, a Chelsea
stadionjában (a csapat múzeumának megtekintése, majd
stadiontúra az öltözőktől a lelátókig) (F). Délután látogatás – a
csoport választása szerint - a Natural History Museum-ban
(dinoszauruszok, földrengés-imitáció, esőerdő stb.) vagy a
Science Museum-ban (a tudomány és technika fejlődése), majd
séta a Hyde parkban (Diana Memorial Fountain, Albert
Memorial). Este a szállások elfoglalása a holiday parkban.
4. nap A KIRÁLYI FŐVÁROS:
Látogatás az angol uralkodók koronázási helyén, a
Westminster Apátságban (koronázási szék, VII. Henrik kápolna,
királysírok, költők sarka stb.) (F). Séta a Westminsternegyedben: Buckingham Palota, St. James’ Park, The Mall,
Piccadilly Circus, China Town útvonalon a Trafalgar térre.
Látogatás a National Gallery-ben.
Délután London megtekintése felülnézetből a világ egyik
legnagyobb óriáskerekéről, a London Eye-ról (F).
5. nap AZ ANGOL NYELV NAPJA:
Tanulmányi látogatás Shakespeare színházában, a Globeszínházban (F). Az angol nyelvű különórán megismerjük
Shakespeare munkásságát, a korabeli irodalmi életet és a
világ leghíresebb színházát. Vásárlás az angol termelők áruit

kínáló trendi Borough Market-ban. Délután a páratlan gyűjteménnyel rendelkező British Museum
megtekintése (ókori kincsek, Rosetti kő, múmiák, stb.).
6. nap CAMBRIDGE:
Utazás a híres angol iskolavárosba. Séta a kollégiumok közt, majd
látogatás a világhírű King’s College-ban (King’s College Chapel,
College Green). Feladatlapok segítségével ismerkedünk meg az
egyetemi múzeum kincseivel. Délután szabadprogram a Cam folyó
partján és a belvárosban.

7. nap GENT:
Délelőtt átkelés a kontinensre a Csalagúton. Utazás
Flandriába. Gyalogos városnézés Gent-ben (Városháza,
Szent Bavo székesegyház), majd látogatás a
Gravensteenben, a flandriai grófok várkastélyában
(lovagterem, kínzóeszközök) (F). Este érkezés a
tranzitszállásra.
8. nap: Utazás Németországon és Ausztrián keresztül.
Érkezés Budakeszire a késő esti órákban.
Az utazás részvételi díja:
Minimum 45 fizető utas esetén: 139.800,- Ft / fő (+ az utasbiztosítás díja)
Programok, kirándulások költsége várhatóan:
18 éves korig: 95 font, 18 éves kor felett: 140 font
Az utazást 20.000,- Ft / fő előleggel lehet lefoglalni. A teljes összeget legkésőbb a tanév végéig kell
befizetni.

