
   

 

Welcome to England 

Utazás: autóbusszal (légkondicionálás, DVD) 
Szállás: mobil home-okban 
Ellátás: önellátás 
Tranzitszállás: 2×1 éj szállás 3 ágyas szobákban önellátással 

1. nap: 
Kora reggel indulás Budapestről. Utazás rövid megállókkal Ausztrián és Németországon keresztül. 
Este tranzitszállás a német-belga határ közelében. 
2. nap: CANTERBURY 
Reggel utazás Franciaországba. Átkelés Angliába a Csalagúton. Városnézés Canterbury-ben, 
látogatás az anglikán egyház központjában, a lenyűgöző gótikus katedrálisban, majd barangolás az 
óvárosban. Este a szálláshelyek elfoglalása. 
3. nap: KENT KINCSEI 
Délelőtt utazás a Kent szívében található Scotney Castle-höz, ahol megcsodálhatjuk a szigetre épült 
ódon, valamint a Tudor stílusban épült új kastélyt és a lenyűgöző kertet is. Délután séta a hangulatos 
középkori kisvárosban, Rye-ban, majd városnézés az 1066-os partraszállás városában, Hastings-ben 
(Fishermen’s Museum, halárusok, szabadprogram a tengerparton). 
4. nap: LONDON FELFEDEZÉSE 
Utazás az angol fővárosba. Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, Whitehall: Lovastestőrség 
laktanyája, Downing Street 10, Buckingham Palota, St. James’ Park, The Mall, Piccadilly Circus, 
China Town, Trafalgar tér, látogatás a National Gallery-ben. 
5. nap: LOVELIEST CASTLE IN THE WORLD 
Kastélylátogatás a legszebb angol várkastélyban: Leeds Castle (kastély, park, sövénylabirintus, 
Grotto, Lady Baillie Gardens). Délután városnézés Dickens városában, Rochester-ben, séta a 
Medway partján és a várudvarban, majd látogatás a Guildhall Museumban (helytörténeti kiállítás, 
börtönhajó). 
6. nap: BRUGGE 
Délelőtt búcsú Angliától, átkelés a Csalagúton. Hazafelé városnéző séta Flandria legszebb 
városában, Brugge-ben (Szent Vér-kápolna, Városháza, Notre Dame, csatornák partja). Este érkezés 
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 23. – 182.800,- 
 

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 

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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