
KÖRUTAZÁS DÉL-ANGLIÁBAN ÉS WALESBEN 
(Autóbuszos szakmai kirándulás) 

 
Időpont: 2016. július 17-26. 
Útvonal: Székesfehérvár – Hegyeshalom – Linz – Passau – Nürnberg – Frankfurt am Main – Aachen – 

Calais – Dover – Canterbury – London – Cambridge – Stonehenge – Cardiff – Liverpool – 
Conwy – Caernarfon – Liverpool – Oxford – London – Dover – Calais – Aachen – 
Wesseling – Nürnberg – Passau – Linz – Hegyeshalom – Székesfehérvár 

Utazás: 49 férőhelyes, teljesen felszerelt, légkondicionált, luxus autóbusszal 
Elhelyezés: 3*-os szállodákban, 2-3 ágyas szobákban 
Ellátás: büfé vagy angol reggeli 
 
Program: 
1. nap Indulás hajnalban. Utazás Székesfehérvár – Hegyeshalom – Linz – Passau – Nürnberg – Frankfurt 

am Main útvonalon. Út közben néhány rövid pihenő. Érkezés a késő esti órákban a Frankfurt am 
Main közelében lévő szálláshelyre. 

2. nap Reggeltől utazás Calais-ig. A La Manche csatornán kompátkelés Doverbe. A híres fehér sziklák és 
az erőd hatalmas falai már a Csatornán való átkelés során messziről láthatók. Rövid utazás után 
városnézés Canterbury-ben, az anglikán egyház központjában, a festői kisvárosban (a városképet 
uraló székesegyház, King’s School, a római eredetű West Gate). Szállás London közelében. 

3. nap Egész napos autóbuszos és gyalogos ismerkedés a főváros legfőbb nevezetességeivel 
(Westminster-apátság, Parlament, Trafalgar tér, Piccadilly, lovas testőrök laktanyája, Buckingham-
palota). A délután egy részében szabad idő, lehetőség a British Museum vagy a National Gallery 
megtekintésére. Szállás London közelében. 

4. nap Délelőtt rövid utazás után a híres iskolaváros, Cambridge látnivalóinak megtekintése (St. Mary-the-
Great egyetemi templom, a St. John’s Streeten és a King’s Parade-on elhelyezkedő, a középkorból 
származó kollégiumok). A déli órákban visszautazás Londonba, ahol megismerkedünk a Towerrel 
és a Tower-híddal, a Szt. Pál székesegyházzal, a Cityvel. Szállás London közelében. 

5. nap Reggel utazás Stonehenge-be. Az írott történelem előtti időszakban épült, titokzatos, megalitikus 
kőemlék megtekintése. Továbbutazás Walesbe, ahová a Severn-folyó feletti hídon keresztül 
érkezünk meg. Délután rövid városnézés a fővárosban, Cardiffben (vár, rugby stadion, egykori 
kikötő, Llandaff székesegyház). Szállás Cardiffban. 

6. nap Reggeltől utazás Észak-Wales irányába, közben többszöri megállás (Caerphilly vára, Tintern 
apátság). Este érkezés Liverpoolba, a legnagyobb angol kikötővárosba. Szállás Liverpool 
központjában. 

7. nap Reggeltől utazás az UNESCO világörökség részét képező középkori walesi várakhoz: Conwy, 
Caernarfon. Délután visszaérkezés Liverpoolba, ahol városnézés keretében megtekintjük az 
anglikán és a modern katolikus székesegyházat. Szállás Liverpool központjában. 

8. nap Reggel utazás Oxfordba, az ugyancsak nevezetes iskolavárosba. Ismerkedés a várossal. (Szűz 
Mária templom, kollégiumok, Carfax-torony). Délután érkezés Londonba. Szállás London 
közelében. 

9. nap Reggel utazás Doverbe, ahonnan átkelés a csatorna alatti alagúton. Utazás Calais-tól Aachenig. 
Késő délután itt rövid városnézés keretében megtekintjük a dómot, Nagy Károly egykori 
palotájának maradványait, a Pfalzot. Este érkezés a Rajna-vidéken, Wesseling kisvárosban lévő 
szálláshelyre. 

10. nap Kora reggeltől utazás hazafelé. Hazaérkezés a késő esti órákban. 
 
A városnézések programjai szükség szerint felcserélődhetnek. 
 
Részvételi díj: 199.600 Ft (autóbuszos utazás, La Manche csatornán való átkelés komppal és a Csatorna-

alagúton, szállás, reggeli) 
- a részvételi díj nem tartalmazza a belépők, biztosítás és további étkezések költségeit 
- félpanziós felár (8 menüvacsora): 51.200 Ft 
- egyágyas felár: 69.000 Ft 

 
Az utazás csak akkor jöhet létre, ha min. 35 utas jelentkezik április 15-ig. 
Amennyiben az autóbusz lényegében megtelik utasokkal, akkor a részvételi díj 190.000 Ft-ra csökken. 
 
Jelentkezés: Igari Antalnál e-mail: igaria@freemail.hu telefon:20-6200503 



 JELENTKEZÉSI LAP 
 

Alulírott jelentkezem a 2016. július 17-26. közötti társasutazásra 
Útvonal: Székesfehérvár – Hegyeshalom – Linz – Passau – Nürnberg – Frankfurt am Main – 

Aachen – Calais – Dover – Canterbury – London – Cambridge – Stonehenge – 
Cardiff – Liverpool – Conwy – Caernarfon – Liverpool – Oxford – London – Dover 
– Calais – Aachen – Wesseling – Nürnberg – Passau – Linz – Hegyeshalom – 
Székesfehérvár 

 
Név (leánykori név is):………………………………………………………………………. 
 
Születés helye:………………………………; ideje:………év………………….hó……..nap 
 
Anyja neve:………………………………………… 
 
Lakáscím:…………………………………………………  telefon:………………………… 
        e-mail:…………………………. 
 
Útlevél száma:…………………………………..; érvényessége:……………………..-ig 
 
Székesfehérvár, 2016. április ….. 
 
       …………………………………………. 
         aláírás 
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