
 

 



 

Normannok várai – Tudorok városai 

Utazás: autóbusszal (légkondicionálás, DVD) 
Szállás: vidéki Anglia kisvárosában, családoknál 
Ellátás: a családoknál félpanzió (kontinentális reggeli, meleg vacsora) vagy teljes panzió igényelhető. 
Tranzitszállás: 2 x 1 éj szállás 3 ágyas szobákban önellátással 
Nincs éjszakai utazás! 

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, 
Windsorban és a közeli iskolavárosban, Eton-ben. Este a szállás elfoglalása. 
3. nap: AMIRŐL A BÁRDOK ÉNEKELNEK 
Utazás Wales-be. A Brecon – Beacons Nemzeti Park érintésével érkezünk meg Blaenavon térségébe. 
Látogatás egy valódi szénbányában (sisakkal, lámpással). Délután városnézés Wales fővárosában, 
Cardiff-ban. Látogatás a Városházán és a Nemzeti Múzeumban, majd szabadprogram a belvárosban. 
4. nap: IDŐUTAZÁS A KÖZÉPKORBA 
Látogatás Anglia legérdekesebb várában, a Warwick Castle-ben (Ghost Tower, főúri lakosztályok, 
páncélgyűjtemény, Madame Tussaud bemutató, Royal Weekend Party, díszkert, solymászbemutató, 
stb.). Délután séta Shakespeare szülővárosában, Stratford-upon-Avon-ben és az Avon folyó partján. 
5. nap: COTSWOLDS – AZ IGAZI VIDÉKI ANGLIA 
Kastélytúra az ország egyik legimpozánsabb kastélyában, a Berkeley Castle-ben, mely többek közt II. 
Edward király meggyilkolásának helyszíne is volt (Drake szobája, Great Hall, lakosztályok, Pillangó-
ház, stb.). Utazás Gloucestershire központjába, látogatás a Gloucester Cathedral-ban, majd buszos 
barangolás a Cotswolds hangulatos falvaiban. Délután Bath belvárosának felfedezése: Pulteney 
Bridge, The Circus, Royal Crescent, majd szabadprogram a Világörökség részét képező 
városmagban. 
6. nap: A LEGENDÁK FÖLDJE 
Látogatás a földkerekség legmisztikusabb helyén – Stonehenge rejtélyes kőoszlopainál (új látogató 
központ, kiállítás, prehisztorikus házak, stb.). Délután átkelés a Csalagúton, majd utazás a 
tranzitszállásra. 



7. NAP: 
Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti órákban. 

Ennél az utazásnál a részvételi díj tartalmazza 
– az összes belépődíjat 
– a tranzitszállások költségét (nincs éjszaka a buszon) 

 

2023-as ÁRAK ÉS INDULÁSI IDŐPONTOK 

 
Április 29. – 234.800,- 

Baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (Aegon Biztosító Világlátó Arany biztosítása) a 2023-
as utazásokra 2022. december 10-ig megkötött biztosítás esetén: 
18 éves korig: 2.170,- Ft 
18 éves kor felett: 4.340,- Ft 

Teljes panziós felár: 4.000 Ft/ fő 

Egészségügyi előírások: az utazások meghirdetésekor nincsenek érvényben COVID miatti beutazást 
korlátozó intézkedések, de a későbbiekben bármelyik kormány kötheti oltáshoz, védettséghez, 
teszthez vagy egyéb feltételhez a beutazást. 
Ezek esetleges plusz költségét az utas állja, ezek teljesítése az utas felelősségi köre. Aktuális 
információk itt találhatóak: https://konzinfo.mfa.gov.hu/utazas/utazasi-tanacsok-orszagonkent 

Biztosítás: honlapunkon (https://www.studentlines.hu/biztositas/) megtalálhatóak a részletes 
biztosítási feltételek. 
Útlemondási (storno) biztosítás a részvételi díj 2,5%-áért köthető az előlegfizetéssel egy időben. Igény 
esetén 4,5%-ért bővebb szolgáltatású útlemondási (storno) biztosítás is köthető. 
Irodánk mindenképp javasolja a baleset-, betegség- és poggyászbiztosítás (BBP) és a storno 
biztosítás együttes megkötését az előlegfizetéssel együtt, mert így a stornobiztosítás önrészmentes 
(külön kötésnél 20% önrésszel köthető). 
Felhívjuk figyelmét, hogy Angliába csak útlevéllel lehet beutazni! 
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