
 
 

Dél-Anglia: Normannok várai, Tudorok városai, Stonehenge 
 

Utazás:   Autóbusszal (légkondicionálás, DVD) 

Szállás:  Családoknál  

Ellátás:  A családoknál teljes panzió 

Tranzitszállás:2 x 1 éj szállás 3 ágyas szobákban önellátással  

Részvételi díj: 138.300 Ft/fő 

 

Ennél az utazásnál a részvételi díj tartalmazza: az összes belépődíjat, tranzitszállást 

A részvételi díj nem tartalmazza a baleset, betegség és poggyászbiztosítást:  

(Aegon biztosító Világlátó utasbiztosítás Arany fokozatú biztosítása)  2.450 Ft, 

Nem tartalmazza az útlemondási biztosítást, mely 3370 Ft. 

 

1. nap 

Kora reggel indulás Budapestről. Utazás rövid megállókkal Ausztrián és Németországon keresztül. 

Este tranzitszállás a német-belga határ közelében.  

2. nap A KIRÁLYNŐ VÁROSA 

Utazás Franciaországba. Átkelés Angliába a Csalagúton. Séta a királynő kedvenc városában, 

Windsorban és a közeli iskolavárosban, Eton-ben. Este a szállás elfoglalása. 

3. nap AMIRŐL A BÁRDOK ÉNEKELNEK 

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 

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 

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 A LEGENDÁK FÖLDJE 

Látogatás a földkerekség legmisztikusabb helyén - Stonehenge rejtélyes kőoszlopainál (új látogató 

központ, kiállítás, prehisztorikus házak stb.). Délután átkelés a Csalagúton, majd utazás a 

tranzitszállásra. 

7. NAP 

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



 

 
 

 

Kedves Jókais Diákok és Szülők! 
 

Egy rendkívüli élményekben gazdag, 7 napos Dél-Anglia vidékére látogató kirándulást szeretnénk 

figyelmükbe ajánlani, melyet iskolánk 2018 őszi szünetére szervez a Student Lines Diákutazási 

Iroda közreműködésével (www.studentlines.hu). 

 

A részvételi díj 138.300 Ft/ fő, mely tartalmazza az utazást, tranzitszállást, szállást családi 

elhelyezéssel, félpanziós ellátást, hideg ebéd csomagot, programok belépődíjait. 

 

Nem tartalmazza a baleset-, betegség-és poggyászbiztosítást, mely 2450 Ft, valamint nem 

tartalmazza az útlemondási biztosítást, mely 3370 Ft. 

 

Jelentkezés és előleg befizetése: Az útra jelentkezni Jamniczkyné Kelemen Anita tanárnőnél lehet 

a kitöltött meghatalmazás leadásával és 20.000 Ft előleg befizetésével. A kettőt csak együtt tudjuk 

elfogadni! 

A második részlet befizetésére májusban lesz mód, melynek alkalmával 50.000 Ft-ot kellene majd 

a megadott bankszámlára átutalni. A fennmaradó részlet befizetése pedig 2018 szeptemberében 

lesz esedékes. 

 

Jelentkezési határidő: 2018. február 28. 

 

Szállás családoknál: Az angliai családok folyamatos ellenőrzés alatt állnak, a gyerekek itt 

kettesével/hármasával/négyesével lesznek elhelyezve. A félpanziós ellátást (kontinentális reggeli, 

meleg vacsora) ebédcsomaggal egészítik ki a családok, melyek szendvicseket, üdítőt, gyümölcsöt, 

chipset vagy csokoládét tartalmaznak. 

 

Egyéb tudnivalók az utazással kapcsolatban: A csoport végig busszal utazik, oda és visszaúton is 

tranzitszálláson lesz az elhelyezés 3 ágyas szobákban. Az autóbuszok légkondícionálóval és DVD-

vel felszereltek, a nemzetközi biztonsági előírásoknak mindenben megfelelnek. 

 

A csoportot a célországba idegenvezető kíséri, ő szervezi a helyi programokat. Az idegenvezetés 

magyarul történik. 

 

Bármilyen felmerülő kérdés esetén a következő e-mail címre várjuk levelüket: 

kelemen.anita@jokaiiskola.hu 

http://www.studentlines.hu/
mailto:kelemen.anita@jokaiiskola.hu

