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GBK137/2023 SOÓS TÜNDE, BUDAPEST 
ARTÚR KIRÁLY NYOMÁBAN! 

- DÉLNYUGAT-ANGLIA ÉS DÉL-WALES ISMERETLEN, ÁM SZEMET GYÖNYÖRKÖDTETŐ TÁJAI - 

2023.06.26-07.03. (8 NAP) 
 

 
1. NAP 2023.06.26.  ÉSZAK FIRENZÉJE ÉS ARTÚR SZIGETE 

Reggel repülővel indulunk Londonba. Érkezéskor autóbuszunk vár bennünket, majd Winchesterbe indulunk, ahol 
megcsodáljuk az ország egyik legnagyobb méretű katedrálisát valamint Arthur király kerekasztalát (F). Programunk végeztével 
szállásunk felé indulunk, ahová az esti órákban érkezünk meg. (Lizard tengerpartja – mobil home-ok) 
 
2. NAP 2023.06.27.  RÓMAIK ÉS SAJT! 
Ma reggel Bath-ba utazunk. Megtekintjük a sétálóutcát, a katedrális épületét és a római fürdőt (F), majd szabadprogramra is lesz 
idő ebben a gyönyörű, történelmi városban. Innen Cheddar-ba, a híres sajt otthonába utazunk, ahol egy sajtkészítő műhelyt (F) is 
felfedezünk – itt még sajtkóstolásra is lesz lehetőségünk. A program után sétálunk a hasadékban, majd egy kis szabadidőre is lesz 
lehetőség. A gazdag program végén visszaindulunk a szállásunkra. 
 
3. NAP  2023.06.28.  AZ ORSZÁG LEGNYUGATIBB CSÜCSKE 
Reggeli után indulunk mai programunkra. Ma Cornwall környékén kalandozunk. Felkeressük Anglia legnyugatibb pontját, vagyis a 
Land’s End-et – a „világ végét”, és gyönyörködünk a csodálatos panorámában, majd megtekintjük Penzance-t, illetve 
ellátogatunk a St. Michael’s Mount szigetre, ahol felkeressük a Benedek-rendi apátságot és a kastélyt (F).. Este visszaindulunk a 
szállásunkra. 
 
4. NAP 2023.06.29  DÉL-WALES SZÉPSÉGEI 
Ma Dél-Walesben kalandozunk. Az odafelé úton átkelünk a Bristoli öblön, ahol a világ egyik legnagyobb ár-apály ingadozása 
figyelhető meg, majd megérkezünk Wales fővárosába, Cardiff-ba. Az egzotikus és egyedülálló stílusú Cardiff Castle (F) 
megtekintése után városnézésen veszünk részt a belvárosban, majd kis szabadidő után felfedezzük a kikötőt és a Charlie és a 
Csokigyár szerzője, Roald Dahl norvég templomát is. Mai utolsó programunk Caerphilly lesz, ahol megcsodáljuk az egyik 
legnagyobb Edward-kori várat, a Caerphilly Castle épületét. Innen visszaindulunk a szállásra. 
 
5. NAP 2023.06.30  EXETER ÉS PLYMOUTH 
Délelőtt a térség egyik leghangulatosabb középkori időket idéző városkájába, Exeterbe látogatunk, ahol a Katedrális (F) mellett a 
girbegurba utcák is bőven tartogatnak meglepetéseket és érdekességeket. A délutánt Plymouthban töltjük, ahol a kikötőben sétá lunk 
és részt veszünk egy remek hajókázáson (F) is! Ma alszunk utoljára a szálláson. 
 
6. NAP 2023.07.01 A SZAFARI-PARK 
Mai első programpontunkként betekintünk az egykori Glastonbury apátsági templom (F) romjainak és a szerzetesi élet 
mindennapjainak titkaiba egy helyi, jelmezes idegenvezető segítségével. Ezután a nap hátralévő részét a Thynne család évszázados 
otthonában, a Longleat kastély (F) területén töltjük el, ami a Tudor-kori építészet egyik legszebb építészeti emléke. Itt részt 
veszünk egy buszos szafari-túrán, majd a délutánt a kastélyépület megtekintése után a kastély óriási szabadidőparkjában töltjük 
el. Utazhatunk kisvasúton és hajón, kikeveredhetünk a világ legnagyobb sövénylabirintusából, eltévedhetünk egy csodás 
tükörteremben, láthatunk denevéreket és pillangókat is, ahogy fókákat is etethetünk. Este megérkezünk szállásunkra. 
 
7. NAP 2023.07.02  A KÖZÉPKORTÓL A XXI. SZÁZADIG 
Délelőtt Arthur király nyomában járunk a legendás Tintagel váránál (F)! Megesszük a magunkkal hozott ebédet, majd St. Austell-
be, a millennium alkalmából épített gigantikus üvegburákhoz, az Eden Project-hez (F) látogatunk el, mely a föld természeti 
örökségét mutatja be. A nap végén a cornwall-i partvidék egyik leghangulatosabb halászfalujában, Polperro-ban ismerkedünk a 
jellegzetes és gyönyörű tájjal, építészettel és kultúrával. Innen indulunk vissza a szállásra. 
 
8. NAP 2023.07.03. ÉVEZREDES REJTÉLY: STONEHENGE 
Reggel kiköltözünk a szállásról és London felé vesszük az irányt. Útközben megállunk Stonehenge-nél (F) és megtekintjük a 
síkságot 5000 éve vigyázó monumentális köveket. Stonehenge-től a londoni reptérre utazunk. Hazautazás Budapestre.  
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RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL 
 

az indulás időpontja 2023. június 26 - július 3. 

• ÖSSZESEN 299.900,- Ft 

• utasbiztosítás (nem kötelező) 8 napra diák: 3.200 Ft, felnőtt: 6.400 Ft 

• útlemondási (storno) biztosítás 2 %(nem kötelező) 6.000 Ft 

• útlemondási (storno) biztosítás 4,5 %(nem kötelező) 13.500 Ft 

• étkezésre az utazás időtartamára: 70 GBP 

• (F) belépők 18 éven aluliaknak  140 GBP 

• (F) belépők 18 éven felülieknek: 190 GBP 

 
* Az alapár tartalmazza: repülőjegy Budapest- London retúr 1 db kézipoggyásszal (40*25*20), autóbusz-közlekedés 
költségei, retúr átkelés és 2 gk vez díja, akik a csomagokat hozzák és a tranzitszállásaik költsége oda-vissza úton, 7 éjszaka 
szállás mobile home-okban 7 fős elhelyezéssel és önellátással, az idegenvezető költségei 
 

 
Bejelentkezési határidő 60.000 Ft/fő előleggel és az ezen felül fizetendő 

útlemondási (storno) és utasbiztosítás biztosítási díjával: 
2023. január 9-13. 

 
Soós Tünde igazgatóhelyettesnél 

az irodában 
 
Részletfizetés lehetséges: 

1.  2023 január 20 60.000 Ft + a 2 biztosítás (storno 6.000 vagy 13.500) és utas: 3.200 

2. 2023 február 20 60.000 Ft 

3. 2023. március 20 60.000 Ft 

4. 2023 április 20  60.000 Ft 

5. 2023 május 20  59.900 Ft 

6. 2023 június hónap vége   valuták   

 
A HAVI RÉSZLETEK BANKI ÁTUTALÁSÁHOZ SZÜKSÉGES ADATOK: 
 

OTP: 11713005-20605346-00000000 
Kedvezményezett: Challenge Hungary Kft 
Közlemény: „GBK137/2023, utas neve: …………” 


