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 GBK113/2019 SOÓS TÜNDE, BUDAPEST, VÁROSLIGETI ÁLTALÁNOS ISKOLA 

 ÉSZAK-WALESI VÁRTÚRA 

 - ANGOL ÉS NÉMET PROGRAMOKKAL GAZDAGÍTVA, NAPPALI UTAZÁSSAL - 

 2019. JÚNIUS 21 – JÚNIUS 30. (10 NAP) 

1. NAP 2019.06.21.LIVERPOOL, WHERE YOU NEVER WALK ALONE 

Ma kora reggel repülünk Angliába, menetrendszerinti fapados járattal. Délelőtt érünk Liverpoolba, ahol autóbuszunk már várni 
fog bennünket a csomagjainkkal: a Mersey partján fekvő település a Beatles, a foci és a tengerentúli kereskedelem városába. 
Megtekintjük az Albert Dock kikötőt, illetve a katedrálisokat. Meglátogatjuk a The Beatles Story (F) kiállítást. Délután 
szabadprogram következik az óváros szívében, illetve a Liverpool FC Stadionjánál is látogatást teszünk. Este érünk vissza a 
szállásunkra. 
 
2. NAP 2019.06.22. A HATÁRVIDÉK 

Délelőtt Chesterbe kirándulunk, sétálunk a korai gótikus katedrális, és a favázas, polgárházak között, és felkeressük a VIII. 
Henrik által létrehozott, első angliai plaza épületét. Végezetül Llangollen-ba utazunk, ahol megismerhetjük a wales-i 
szerelemkanál legendáját és felkeressük a misztikus ír hölgyek házát (F). A nap zárásaképp a Dee folyó hídja, Wales hét 
csodájának egyike vár ránk, majd hazaindulunk. 
 
3. NAP 2019.06.23. AZ IGAZI ÉSZAK-WALES 

Délelőtt felfedezzük Anglessey szigetét; és a Menai Bridge függőhidat, majd együtt megpróbáljuk kiolvasni a világ leghosszabb 
nevű vasútállomásának, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-nak a nevét. Ezután Holyhead 
kikötőjébe utazunk, ahol mesés panoráma mellett tekintjük meg az Ír-tengert. A nap zárásaként a mindenkori walesi herceg 
koronázó helyét, a Caernarfon Castle-t (F) keressük fel. Innen indulunk vissza a szállásra. 
 
4. NAP 2019.06.24. TÖRTÉNELEM ÉS RIVIÉRA 

Délelőtt Conwy-ba látogatunk, ahol közösen bevesszük a hatalmas Conwy Castle- t (F), mely ugyan 700 éves múlttal 
büszkélkedhet. Sétálunk a városkában, megtekintve Britannia egyik leghosszabb, épen maradt falrendszerét, illetve a sziget 
legkisebb házikóját is! Ezután a Llandudno félszigetre, a viktoriánus korú üdülőhelyére utazunk, ahol egy könnyebb hegyi túra 
keretén belül meghódíthatjuk a várost vigyázó Little Orme magaslatát. 
 
5. NAP 2019.06.25 TAVAK, CSATORNÁK, FOLYÓK… 

A mai napon Wales egyik legszebb, legendákkal átszőtt tavához, a Bala Lake-hez utazunk, majd a vadregényes, sok szép faluval 
tarkított walesi tájon keresztülhaladva a Pontcysyllte Aqueduct-ot (F) látogatjuk meg, a Világörökség részeként számon tartott 
„vízi viadukton” hajókázni is fogunk. A délután hátralevő részét a gazdag történelmű és nagy múltú Wrexham-ben töltjük, a 
sétálóutcák és a katedrális fedezésével. 
 
6. NAP 2019.06.26. CSODÁS TÁJAK VONZÁSÁBAN 

Ma délelőtt vár Snowdonia, Wales tündérmeséket ihlető hegysége! Kirándulást teszünk Portmeirion -ba (F), ahol a környék 
építészeti emlékeit gyűjtötték össze. Ezután felkeressük Llechwedd palabányáját (F), ahol bányászsisakot húzva leereszkedünk 
Wales legendás tárnáiba. Ma kicsit előbb érünk vissza a szállásra, hogy jusson idő a park szórakoztató komplexumára és a 
tengerpartra is. 
 
7. NAP 2019.06.27. MESTERSÉGES ÉS TERMÉSZETI SZÉPSÉGEK 

Először Wales legcsodásabb botanikus kertjébe, a mindig pazar Bodnant Garden-be (F) látogatunk. Délután Betws-y-Coed-
ba érkezünk, ami a kirándulók paradicsoma és ahol újabb kirándulás vár ránk hegyi patakokkal és magaslatokkal tarkított 
útvonalon. (A kirándulások helyett mindkét esetben választható fakultatív szabadprogram) Zárásképpen Wales legszebb vízesését, a 
Swallow Falls-t (F) látogatjuk meg. A program végén a szállásunkra indulunk. 
 
8. NAP 2019.06.28. STRATFORD-UPON-AVON  
Reggel elköszönünk Wales-től és hazafelé indulunk, de útközben megállunk Stratford-upon-Avon-ben, ahol megtekintjük 
Shakespeare szülőházát (F) és a sírját a Holy Trinity Church-ben (F). Hazafelé, a menetidő függvényében egy rövid 
megállót tartunk Marlow-ban is, ahol a Lánchíd utánzata található. Késő délután átkelünk Franciaországba CSALAGÚTON át 
és megszállunk egy észak-franciaországi tranzitszálláson. 
 
9. NAP 2019.06.29. MESÉL A NÉMET VIDÉK 

Elhagyjuk tranzitunkat, a szokásos pihenőkkel utazunk Belgiumon és Németországon keresztül. A koraesti órákban érkezünk 
Nürnbergbe, ahol rövid sétát teszünk a város utcáin. Este foglaljuk el tranzitszállásunkat Nürnberg környékén. 



10. NAP 2019.06.30. HAZAÉRKEZÉS 

Folyamatos utazás után a délutáni órákban érkezünk meg Budapestre. 

 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk! 

 

RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL 

 

  az indulás időpontja 2019. június 21. 
 

 alapár * 138.900 Ft 
 

 visszaúti tranzitszállás*** 7.500 Ft 
 

 visszaúti tranzitszállás ** 11.000 Ft 
 

 Összesen 157.400 Ft 
 

 Repülőjegy**** az iskola 
kb. 45.000 Ft  

 intézésében  

  
 

 utasbiztosítás 10 napra (nem kötelező) diák: 4.200 Ft, felnőtt: 7.000 Ft 
 

 útlemondási biztosítás (nem kötelező) 2.205 Ft 
 

 (F) belépők 18 éven aluliaknak 2018! kb. 130 GBP 
 

 (F) belépők 18 éven felülieknek 2018! kb. 170 GBP 
 

 

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr Csalagút-átkelés, 7 éjszaka szállás mobile home-okban 
(7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegenvezető költségei  
** Szállás Forma1 tranzithotelben, Németországban, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül  
*** Szállás Forma1 tranzithotelben, Észak-Franciaországban, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 
**** Budapest-Manchester, vagy Budapest-Liverpool viszonylatra, egy db. kézipoggyásszal, menetrend és foglalhatóság 

függvényében változhat az ár. 
 

 

Az önellátást fedezendő 35.000 Ft-os összeget, szintén az iskola szervezésében, május végéig lehet 

befizetni 
 

Bejelentkezési határidő 20.000 Ft/fő előleggel + igény 
esetén útlemondási (storno) biztosítás: 

2018. október 26. 
/Soós Tünde tanárnőnél/ 

  
Bejelentkezéskor: 20.000 Ft előleg + ezen felül fizetendő útlemondási (storno) biztosítás: 2.205 Ft 

2018. november 5. 20.000 Ft 

2018. december 5. 20.000 Ft 

2019. január 5. 20.000 Ft 

2019. február 5. 20.000 Ft 

2019. március 5. 20.000 Ft 

2019. április 5. 20.000 Ft 

2019. május 5. 17.400 Ft 

2019. június 5. utasbiztosítás + belépők valutában + önellátás díja 

ÖSSZESEN: 157.400 Ft + biztosítások + belépők valutában 

 

 

A HAVI RÉSZLETEK BANKI ÁTUTALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK:  
OTP: 11713005-20605346-00000000 

Budapest Bank: 10100716-61084300-01004001  
Kedvezményezett: Challenge Hungary Kft 

Közlemény: „GBK113/2019, utas neve: …………” 


