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DÉL-ANGLIA: HASTINGS, BRIGHTON, HEVER 2020
(7 NAP)
1. NAP

ÚTRA KELÜNK

Az autóbusz a hajnali órákban indul el Budapestről. Folyamatosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinkutak
mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az ódaúton.

2. NAP

ÁTKELÉS, KALANDOZÁS KENTBEN

Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába a kora délutáni érkezünk meg, miután átkeltünk a La Manche
csatornán. A szigetországba érkezés után a Bodiam Castle (F) felé vesszük az irányt és felfedezzük a középkori erődítményt.
A nap végén dél-angliai szállásunkra utazunk.

3. NAP

LONDONI ÍZELÍTŐ

4. NAP

HASTINGS ÉS KÖRNYÉKE

5. NAP

AZ ANGOL RIVIÉRA

6. NAP

AZ ANGLIKÁN EGYHÁZ KÖZPONTJA!

7. NAP

HAZAÉRKEZÉS

A mai napot Londonban töltjük. Délelőtt a világhírű Madame Tussauds (F) vár minket több száz viaszfigurájával, kisvasútkirándulásával és 4D mozijával VAGY felszállunk a London Eye (F) óriáskerékre, ahonnan 135 méter magasból tárul elénk a
főváros panorámája. Végül egy kellemes tempójú sétát teszünk a Westminster-negyedben, melynek során érintjük a környék
legfontosabb nevezetességeit (Big Ben, Parlament, Westminster Abbey, St James’s Park, Trafalgar tér…). Este visszautazunk
szállásunkra.
Ma délelőtt Hastings nevezetességeit ismerjük meg. Siklóval (F) felkúszunk a hegytetőre, ahol a pazar panorámán kívül a
Smugglers Adventure (F) földalatti labirintusát is megcsodálhatjuk, megismerkedve az egykori csempészélet izgalmas
részléteivel. Hastingsből Boleyn Anna gyermekkori lakhelyéhez, a meseszép és ezernyi érdekességet rejtő Hever Castle-hez
(F) utazunk, majd visszautazunk szállásunkra.
Délelőtt az angol Riviéra tán legszebb városába, Brightonba kirándulunk, ahol megtekintjük az egykori királyi nyaralót, a
Royal Pavilion-t (F), valamint a tenger élővilágát bemutató Sea Life Centre (F) tengeri akváriumot. A csoport
szabadprogramot is kap a Brighton Pier-en és környékén, majd a hazaúton a meseszép panorámát nyújtó Seven Sisters
sziklavonulatot keressük fel a Belle Tout világítótoronnyal. Este visszautazunk a szállásra.
Ma reggel elhagyjuk szállásunkat és a világhírű Canterbury-be indulunk, ahol felkeressük a Canterbury katedrálist (F), az
ország csodálatos szépségű és ezernyi titkot rejtő, gótikus főtemplomát. Némi szabadprogram után hazaindulunk. Átkelünk
Franciaország felé a La Manche csatornán, majd az éjszakát tranzitszálláson töltjük.
Folyamatos, Németországon és Ausztrián keresztül való utazás után az esti órákban érkezünk meg Budapestre.

A programváltoztatás jogát fenntartjuk!

RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL:





az indulás időpontja
alapár *
odaúti tranzitszállás **
visszaúti tranzitszállás **
Londoni behajtás (fő/nap)

2020. október 11 indulással
94.900,8.500 Ft
8.500 Ft
2.000 Ft

 összesen:





utasbiztosítás 7 nap
útlemondási (storno) biztosítás
(F) belépők 18 éven aluliaknak
(F) belépők 18 éven felülieknek

113.900 Ft
diák: 3.000 Ft, felnőtt: 4.900 Ft
a részvételi díj 1,4%-a: 1.595 Ft
kb. 80-95 GBP
kb. 100 GBP

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr átkelés a La Manche csatornán, 4 éjszaka szállás mobile
home-okban (7 fős elhelyezéssel, önellátással), az idegenvezető költségei
** szállás tranzithotelben, 3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül, Franciaországban


Vidéki csoportoknak helyszíni indulást biztosítunk kiállási díj fejében, külön megállapodás alapján: + 2.500 Ft/fő



A programváltoztatás jogát fenntartjuk.



A programra további kedvezmények nem vehetőek igénybe.

Bejelentkezési határidő 20.000 Ft/fő előleggel(+igény esetén sztornóbiztosítás):
2019. október 11.
Jelentkezni lehet: Baloghné Cseppentő Anita és Borbényi Beatrix tanárnőknél

Tájékoztató szülői az érdeklődőknek:
2019. október 3.
17 óra Bartók terem.

