Világörökségek
Nyugat-Angliában és Walesben
Utazás:
Autóbusszal (légkondicionálás, DVD)
Szállás:
Családoknál
Ellátás:
A családoknál teljes panzió (kontinentális reggeli, ebédcsomag, meleg vacsora)
Tranzitszállás: 2 x 1 éj szállás 3 ágyas szobákban önellátással
Biztosítás: Aegon Világlátó Arany baleset,- betegség- és poggyászbiztosítás
Időpont:
2018. március 8 – 15.
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, a viktoriánus kort idéző Windsorban és a közeli patinás
iskolavárosban, Eton-ben. Este a szállás elfoglalása Nyugat-Angliában.
3. nap AMIRŐL A BÁRDOK ÉNEKELNEK: Utazás Wales-be. A Brecon - Beacons Nemzeti
Park érintésével érkezünk meg Blaenavon térségébe. Látogatás az Unesco világörökség listáján
szereplő valódi szénbányában, ahol egykori bányászok sisakkal, lámpással felszerelve visznek le a
föld mélyébe s mesélnek Wales ipari múltjáról. Délután városnézés Wales fővárosában, Cardiffban. Látogatás a Városházán és a Nemzeti Múzeumban, majd szabadprogram, vásárlási lehetőség a
belvárosban.
4. nap IDŐUTAZÁS A KÖZÉPKORBA: Látogatás Anglia legérdekesebb várában, a Warwick
Castle-ben (Ghost Tower, főúri lakosztályok, páncélgyűjtemény, Madame Tussaud bemutató,
Royal Week-end Party, díszkert, solymászbemutató stb.). Délután séta Shakespeare
szülővárosában, Stratford-upon-Avon-ben és az Avon folyó partján.
5. nap A VIDÉKI ANGLIA ELEGANCIÁJA: Reggel séta a filmforgatási helyszínként is
gyakran szolgáló kis faluban, Lacock-ban, majd látogatás a szarvasparkjáról híres Dyrham Park
főúri kastélyában (XVII. szd-i lakosztályok, festménygyűjtemény, díszkert). Délután Bath
belvárosának felfedezése: Pulteney Bridge, The Circus, Royal Crescent, majd látogatás az
egyedülálló római fürdőben. Szabadprogram a Világörökség részét képező városmagban.
6. 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.).
7. nap A LEGENDÁK FÖLDJE: Utazás a földkerekség legmisztikusabb helyére Stonehenge
rejtélyes kőoszlopaihoz (új látogató központ, kiállítás, prehisztorikus kunyhók stb.). Délután
átkelés a Csalagúton, majd utazás a tranzitszállásra.
8. NAP: Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti órákban.

Az utazás részvételi díja 18 éves korig: 170.000,- Ft / fő
Felnőtt felár (18 éves kor felett): 15.000,- Ft
A részletek fizetése egyénileg ütemezhető. Befizetési napok szeptember, október, november,
január hónapokban előre hirdetett, reggeli időpontokban.
Az út foglalható 20000 Ft előleggel. Befizetés: szeptember 26. kedd reggel 7,30-tól a potán!
A részvételi díj tartalmazza az utazás szervezési költségeit a következő szolgáltatásokkal:


5 éjszaka szállást Bath közelében lévő kisvárosban családoknál,



a családoknál a teljes panziós ellátást (kontinentális reggeli, ebédcsomag, meleg
vacsora),



2 x 1 éj tranzitszállást 3 ágyas szobákban önellátással,



az autóbusz költségeit (km-díj, autópályadíjak, úthasználati adók, behajtási
engedélyek, parkolási díjak stb),



2 sofőr napidíját, szállását,



retúr átkelést a Csalagúton,



a feltüntetett összes program költségét,



a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás költségeit az egész csoport részére (Aegon
biztosító Világlátó Arany biztosítása),



az idegenvezetést.

Az utazásra irodánk katalógusában illetve honlapján található utazási szerződés és utazási
információk érvényesek.
Igény esetén köthető útlemondási (storno-) biztosítás az út árának 2,5%-áért az előlegfizetéssel
egy időben. Ez később nem köthető.
Bajczi Tünde / Hegedüsné Lellei Andrea
szervezők

