
GYERE VELÜNK LONDONBA! 
 
 
 
 

 hogy láthasd, amiről eddig csak tanultál,  

 felejthetetlen élményeket szerezz egy klassz csapattal, 

 biztonságban tudhatod magad, mert saját tanáraid kísérnek, 

 mert nem kell egy összegben kifizetned az utat, június 15-éig elég havonta 15.000 Ft-ot félretenned, 

 nincs rejtett költség, az ár tartalmazza az utazás, szállás, tranzitszállás, teljes ellátás az angliai szálláson, 

összes belépő, idegenvezetés költségeit 

 az út időpontja: 2020. október 4-10-ig (7 nap, 6 éjszaka) 

 ár: 142.800 Ft (plusz zsebpénz az utazás ideje alatti étkezés fedezésére) 

 az ár nem tartalmazza a biztosítást, mely egyénileg intézendő és az utazás feltétele 

 a teljes összeg befizetési határideje 2020. június 15. 

 részletfizetés lehetséges (előleg 20.000 Ft, majd egyéni ütemben) 

 utazás: autóbusszal, de nincs éjszakai buszozás  

 tranzitszállás: az első és utolsó éjjelen tranzitszálláson alszunk francia-belga határnál, 3 ágyas szobákban 

 angliai szállás: csoportosan, mobil-home-okban (hálózsák/ágynemű huzat szükséges) 

 teljes ellátás: kontinentális reggeli, csomagolt ebéd, meleg vacsora a szálláson  

 Jelentkezési határidő: 2019. november 4-ig, személyesen a 20.000 Ft előleg befizetésével 

 Érdeklődni lehet Kátai Erzsébet és Hidvégi Klára tanárnőknél személyesen, 

 illetve a 06-20-5860023-as telefonszámon, vagy a hidvegik@gmail.com email címen 

1. NAP  

Kora reggel indulás Budapestről. Utazás rövid megállókkal Ausztrián és Németországon keresztül. Este tranzitszállás a német-belga határ közelében 

2. NAP A KENTI GRÓFSÁG 

Reggel utazás Franciaországba. Átkelés Angliába a Csalagúton. Séta a doveri tengerparton („fehér sziklák”). Városnézés Canterbury-ben, barangolás az 

óvárosban. Este a szálláshelyek elfoglalása. 

3. NAP LONDON FELFEDEZÉSE 

Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, Whitehall: lovastestőrség laktanyája, Downing Street 10, zenés őrségváltás a Buckingham palotánál, St. James’ 

Park, The Mall, Piccadilly Circus, China Town, Trafalgar tér, látogatás a National Gallery-ben. Délután London megtekintése felülnézetből a világ egyik 

legnagyobb óriáskerekéről, a London Eye-ról. 

4. NAP KENSINGTON-NEGYED 

Délelőtt 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. Délután buszos városnézés a City-ben, majd séta a Tower Bridge-en. 

5. NAP MÚZEUMI SÉTA 

Látogatás a St. Paul’s Catherdral-ban (Suttogó Galéria, Nelson és Wellington sírja, panoráma a kupolából), majd a páratlan gyűjteménnyel rendelkező 

British Museum-ban (ókori kincsek, Rosetti kő, múmiák, stb.). Délután szabadprogram, vásárlási lehetőség az Oxford Street-en. 

6. NAP BRUGGE 

Délelőtt búcsú Angliától, átkelés a Csalagúton. Hazafelé városnézés Flandria legszebb városában, Brugge-ben (Szent Vér-kápolna, Városháza, Notre Dame, 

csatornák partja). Este érkezés a tranzitszállásra. 

7. NAP Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.  


