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THE SPIRIT OF LONDON 2020, CSALÁDOS SZÁLLÁSSAL
(7 NAP)
1. NAP

ÚTRA KELÜNK

2. NAP

KENT SZÉPSÉGEI

3. NAP

A XXI. SZÁZADI LONDON

4. NAP

KELET-LONDON: A CITY ÉS GREENWICH

Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folyamatosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg
benzinkutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton.
Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába kora délután érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche
csatornán. A menetidő függvényében egy tengerparti sétát teszünk Doverben, majd felfedezzük Rochester városának
nevezetességeit (katedrális, vár, az ország legnagyobb antikváriuma). Ezután elfoglaljuk szállásunkat a fogadó családoknál.
Ma délelőtt világsztárok és történelmi személyiségek élethű másaival készíthetünk közös fényképeket a Madame Tussauds
Panoptikumban (F), ahol a viaszfigurákon túl egy kisvasút-utazás és egy 4D filmvetítés is vár bennünket. Ezután gyalogos
városnézésen veszünk részt a Westminster-negyedben (Buckinhgam Palace, St James’s Park, Trafalgar Square, Downing Street,
Whitehall, Westminster Abbey, Parlament...). A nap a 135 méter magas kilátókerék, a London Eye (F) meghódításával zárul.
Reggel a City városrészbe utazunk, ahol megtekintjük a Tower of London (F) épületét és kiállításait, majd egy sétát teszünk a
környéken (Monument, St Paul’s Cathedral, Millennium Bridge, Shakespeare’s Globe…).
A) A City-ből hajóval (F) Greenwich-be utazunk, ahol felkeressük a Cutty Sark klippert, bemegyünk a National
Maritime Museum-ba, majd a Greenwich Park-on átsétálva lehetőségünk lesz ráállni a világhírű Meridiánvonalra. Este visszautazunk a szállásunkra.

B) Natural History múzeumba mennénk el, ahonnan felsétálunk a Hyde Park-ba /estleg British Museum
????
5. NAP

VIDÉKI KIRÁNDULÁS

Felfedezzük Stratford-Upon-Avont, ahol felkeressük Shakespeare szülőházát (F), majd ellátogatunk a középkori
Warwick kastélyba (F), amit teljes egészében a fiatal látogatók kedvéért alakítottak át: van itt panoptikum, időtorony,
sólyom-bemutató és játszótér is. Este visszatérünk a szállásunkra.

6. NAP

CANTERBURY CSODÁI

7. NAP

HAZAÉRKEZÉS

Reggel kiköltözünk szállásunkról és Kent egyik legszebb kisvárosába, Canterbury-be indulunk, ahol felkeressük a Canterbury
katedrálist (F), az ország csodálatos, túlnyomórészt gótikus stílusban épült főtemplomát. Ma is lesz lehetőség egy
bevásárlóközpontot felkeresni, illetve szabadprogramra is jut idő. A program végeztével átkelünk a La Manche csatornán,
majd elindulunk hazafelé, ám éjszakára megszállunk egy belga vagy német vagy francia tranzithotelben.
Reggel elhagyjuk a szállást és hazaindulunk. Folyamatos, mosdóknál beiktatott szünetekkel megszakított utazás után
Budapestre a késő esti órákban érkezünk meg.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!
RÉSZVÉTELI DÍJ CSALÁDOS ELHELYEZÉSSEL
az indulás időpontja
•
•
•
•

alapár *
odaúti tranzitszállás **
visszaút tranzitszállás **
Londoni behajtás (fő/2nap)

• ÖSSZESEN

2020.06. 16. után (a tanítás, ballagás után)
18 éven aluliaknak
18 éven felülieknek
131.900 Ft
138.900 Ft
8.500 Ft
8.500 Ft
4.000 Ft

152.900 Ft

159.900 Ft

2.500 Ft/fő, vagy ha a csoport létszáma nem éri el a 20 fizetőt, 50.000
Ft/csoport
3.000 Ft
4.900 Ft
• utasbiztosítás 7 napra
2.115
Ft
2.215 Ft
• útlemondási (storno) biztosítás
kb. 130 GBP
• (F) belépők 18 éven aluliaknak
kb. 180 GBP
• (F) belépők 18 éven felülieknek
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche csatornán, 4 éjszaka szállás
vendéglátó családoknál teljes ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezésével, az idegenvezető költségei.
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5Ł/fő/éj
** Hotel 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban
*** Szállás Forma1 tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Németországban
• Retúr kiállási díj Dunaújvárosba

