
ROMANTIKUS ANGLIA 
 

 Kastélyok, misztikus helyek és a lenyűgöző tengerpart egy programban     
  

 
1.nap  
 Reggel indulás Budapestről. Utazás Ausztrián, Németországon és Belgiumon 
keresztül. Éjszaka az autóbuszon. 
2.nap    AZ EGYKORI FŐVÁROS: WINCHESTER 
 Átkelés Angliába a Csalagúton. Séta a hangulatos Farnham Castle romjainál 
(erőd, kilátó, vártörténeti kiállítás). Városnézés a Normann hódítás előtti idők 
fővárosában, Winchester-ben, ahol megtekintjük a legendás Arthur király 
kerekasztalát, és az egykori koronázó templomot, a Winchester Cathedral-t. Este 
a szállás elfoglalása a Holiday Parkban.  
3.nap    AZ ARTHUR LEGENDA 
 Városnézés Glastonburyben, látogatás az apátság romjainál, Arthur király 
legendabeli nyughelyénél. A Glastonbury Tor tetejéről gyönyörködhetünk a 
somerseti tájban. Délután látogatás a Montacute House-ban, mely többek közt 
az Értelem és Érzelem és az Elizabeth című filmek forgatási helyszínéül is 
szolgált. 
4.nap    DORSET TENGERPARTJA 
 Délelőtt utazás Portland szigetére, rövid megálló a világítótoronynál. 2001-ben 
került fel az UNESCO természeti örökségeinek listájára Dorset tengerpartja, 
ahol a föld történetének 185 millió éve követhető nyomon. Sétát teszünk a 
különleges köveivel lagúnát formáló Chesil Beach-en. Látogatás a Lulworth 
Visitor Centre-ben, majd túrázás a tengerpart legszebb vitorlás 
horgonyzóhelyéhez, a Lulworth Cove-hoz valamint a különleges tengerbe nyúló 
sziklakapuhoz, a Durdle Door-hoz. Délután szabadprogram Weymouth 
tengerpartján. 
5.nap    LONGLEAT CASTLE & SAFARI PARK 
 Látogatás Britannia legsokszínűbb kastélyában (a legszebb Erzsébet-korabeli 
kastély, Európa első Safari parkja oroszlánokkal, tigrisekkel, orrszarvúkkal stb., 
tükörlabirintus, a világ legnagyobb sövénylabirintusa, pillangó-ház, 
denevérpince, hajó- ill. vonatkirándulás stb.).  
6.nap    LONDON FELFEDEZÉSE 
 Reggel indulás az angol fővárosba. Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, 
Whitehall: Lovastestőrség laktanyája, Downing Street 10, Buckingham Palota, 
St. James' Park, The Mall, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Trafalgar tér, 
látogatás a National Gallery-ben. 
Azokank, akik jártak már Londonban, igény szerint más programot szervezünk. 
7. nap  
 Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budapestre az esti 
órákban. 
 

 
 

Ennél az utazásnál a részvételi díj tartalmazza  
 a programban szereplõ összes belépõdíjat is!  

 
 

 

Nyelvgyakorlási lehet őség 
 

 

Mint minden tanévben az idén is szervez iskolánk utazást angol nyelvterületre, mely idén a 
romantikus Dél-Angliába  indul nagyon gazdag programmal, és érintjük egy napra Londont 
is. Mivel ezekre az utakra csak korlátozott számban van hely, foglalást csak a jelentkezés 
sorrendjében tudunk elfogadni. (Az előző években is volt olyan, aki sajnos a késői 
jelentkezés miatt maradt le az útról.)  

 

Időpont: 2014.április 13-19. (7 nap, tavaszi szünetben) 

Utazás:  Autóbusszal (légkondicionálás, video) 

Szállás:  Holiday Parkban, mobil home-okban 

Ellátás:  teljes ellátás a Holiday Parkokban 

Részvételi díj:  109.800 Ft - tartalmazza az útiköltséget, szállást és a teljes ellátást a 
Holiday Parkokban (az ételeket kapott alapanyagokból, mi készítjük el) és az összes 
program árát. 

Jelentkezés:  20.000,- Ft előleg befizetésével legkésőbb 2013.október 10-ig  (Ha marad 
hely, esetleg később is elfogadunk jelentkezést!) Baumgartner Szilvia tanárnőnél.  

Fizetés módja:  20.000,- Ft jelentkezéskor, a fennmaradó összeget részletben, bármilyen 
bontásban lehet fizetni, de legkésőbb 2013. március 10-ig a teljes összeg befizetendő.  

További információk:  Baumgartner Szilvia tanárnőnél az iskolában (06-23-451-550), 
illetve otthon, este: 06-1-3888239-es telefonszámokon.  

 

Az utazást lemondani az indulás el őtt 35 nappal lehet, de az el őleg összegét nem 
térítik vissza. 

 

 

Amennyiben igény van rá, tanulmányi út címszóval számlát tudunk 
biztosítani, amit esetleg el lehet számolni! (Ebben az esetben kérjük, 

hogy milyen névre és címre kérik a számlát)  
 

 

 

Az utazást szervezi: STUDENT LINES DIÁKUTAZÁSI IRODA 

IKIM-szám: R-1089/94 

1067. Budapest, Teréz krt. 27. 

Telefonszám: 06-1-3027767 

 

 


