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- A KLASSZIKUS, NÉPSZERŰ HELLO LONDON PROGRAMUNK, EGY NAP VIDÉKI KIRÁNDULÁSSAL MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL

GBK186/2016, VÁSÁRHELYI PÁL KERESKEDELMI SZAKKÖZÉPISKOLA, BUDAPEST
2016.03.19-26. (7 NAP)
0. NAP

2016.03.19.

ÚTRA KELÜNK

Az autóbusz a kora esti órákban indul el Budapestről. Folyamatosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg benzinkutak
mosdóinál. Az éjszakát filmezéssel és pihenéssel töltjük az autóbuszon.

1. NAP

2016.03.20.

ÉSZAK VELENCÉJE: BRUGGE

2. NAP

2016.03.21.

KENT SZÉPSÉGEI

Belgiumban felkeressük Brugge-t, ahol a menetidőtől függően 1-2 órás délutáni városnézésben lesz részünk: Piactér, Burg
tér, Szent Vér bazilika, Városháza, Notre Dame, Harangtorony. Továbbutazunk Észak-Franciaország felé, ahol
javasoljuk, hogy a csoport vegyen igénybe szállást egy tranzithotelben.
Ma korán reggel átkelünk KOMPPAL. Délelőtt a csoport két nevezetesség felkeresése közül választhat: A; megismerhetjük
a déli tengerpartot évszázadok óta a hegytetőről vigyázó Dover Castle-t (F). B; meghódíthatjuk Wellington herceg és
Erzsébet Anyakirályné kedvenc kastélyát, a Walmer Castle-t (F). Majd Kent egyik legszebb kisvárosába, Canterbury-be
indulunk, ahol felkeressük a Canterbury katedrálist (F), az ország román, gótikus és reneszánsz stílusban épült főtemplomát.
A program végeztével elfoglaljuk szállásunkat.

3. NAP

2016.03.22.

LONDON SZÍVE, A WESTMINSTER - NEGYED

4. NAP

2016.03.23.

SHOWBUSINESS ÉS VÁSÁRLÁS

5. NAP

2016.03.24.

VIDÉKI KIRÁNDULÁS

Londoni programunk a 135 méter magas kilátókeréken, a London Eye-on (F) indul, majd gyalogos városnézésen veszünk
részt a Westminster-negyedben. Sétánk során megtekintjük a parlamentet, a Big Ben-t, a Westminster Abbey épületét, a St.
James Park-ot, a Buckingham Palace-t, a Trafalgar Square-t, a Királyi Lovasőrség laktanyáját és a Downing Street-et
is. Ezután buszunk a Kensington-negyed felé visz bennünket, ahol a csoport választhat: A; Felkeressük a Chelsea FC
stadionját (F), ahol a lelátókra, a sajtószobába és a csapatok öltözőibe is bejutunk! B; Felfedezzük a Natural History
Museum természettudományi-őslénytani, sok helyütt interaktív kiállítását. A program lezárásaként a szállásra indulunk.
Reggel ismét vár minket London! Délelőtt számtalan világsztár és történelmi személyiség viaszfigurájával készíthetünk közös
fényképeket a Madame Tussauds Panoptikumban (F). A figurákon túl egy horror-kamra, egy kisvasút és egy 4D
moziélmény is vár bennünket. Délután a világ egyik legnagyobb múzeumába, a British Museum-ba látogatunk, majd
elérkezik az idő zsebpénzünk elköltésére az Oxford Street-en! Teli táskáinkkal indulunk vissza a szállásunkra.
Ma három kirándulás közül választhat a csoport: A; Délelőtt egy igazi királyi palotát keresünk fel: a Hampton Court
Palotát (F), mely a Tudor-kor, valamint az angol reneszánsz és barokk építészet egyik legszebb példája. Megtekintjük a 300
éves sövénylabirintust és a világ legnagyobb szőlőtőkéjét is a kastély fantasztikus parkjában. Délután Oxfordba indulunk, ahol
körülnézünk az egyetemváros ódon épületei között, és felkeressük az Oxford Castle Unlocked (F) kiállítást, ahol korhű
öltözetet viselő idegenvezetők mutatják be a város múltját. B; Reggel több ezer évet utazunk vissza az időben, hiszen
felfedezzük Stonehenge (F) titokzatos kőoszlopait. A kövek körbesétálása után Windsorba indulunk, ahol felfedezzük a
Windsor kastélyt (F), az angol uralkodó nyári rezidenciáját. C; 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 több játszótér is. A nap végén visszatérünk a
szállásunkra.

6. NAP

2016.03.25.

EZER ÉV TÖRTÉNELME TESTKÖZELBŐL

Reggel kiköltözünk szállásunkról és a londoni City-be utazunk, ahol felkeressük a Tower of London-t (F). Ezután
megcsodáljuk a Tower-hidat, a Monument-et és a lélegzetelállító méretű Szent Pál Székesegyház épületét. Innen a
Millenium Brigde-en át a Globe színház épületéhez sétálunk, majd Greenwichbe, a világ időszámításának központjába
látogatunk, ahol az Old Royal Observatory VAGY a National Maritime Museum látnivalói várnak ránk. (Az autóbusz ma
nem mozoghat, helyi közlekedés költéségével kell számolni, mely kb. 10 GBP.) A program után indulunk a kikötőbe, majd átkelünk a
csatornán KOMPPAL. Az éjszakát az autóbuszon töltjük.

7. NAP

2016.03.26.

HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos utazás után Budapestre az esti órákban érkezünk meg.

RÉSZVÉTELI DÍJ MOBILE HOME-OS ELHELYEZÉSSEL
az indulás időpontja
alapár *
odaúti tranzitszállás **

MAD áron 2016. március 19.
76.900,6.200 Ft

83.100 Ft/fő

Összesen:
utasbiztosítás
útlemondási (storno) biztosítás
(F) belépők 18 éven aluliaknak
(F) belépők 18 éven felülieknek

18 évig: 2.400 Ft/fő, felnőtt: 4.300 Ft/fő
a részvételi díj 1,4%-a, 1.165 Ft/fő
kb. 110-130 GBP
kb. 160 GBP

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés minden költsége, retúr komp-átkelés, 4 éjszaka szállás mobile home-okban (7
fős elhelyezéssel, önellátással), az idegenvezető költségei
** Hotel F1, 3 fős elhelyezés, reggeli nélkül
A programváltoztatás jogát fenntartjuk.
A programra további kedvezmények nem vehetőek igénybe.

Bejelentkezés: 20.000 Ft/fő előleggel (+ igény esetén útlemondási biztosítás)

JAVASOLT FIZETÉSI ÜTEMEZÉS:
2015. december 15.
2016. január 10.
2016. február 3.
2016. február 27.

20.000 Ft + útlemondási (storno) biztosítás: 1.165 Ft
30.000 Ft
33.100 Ft+ utasbiztosítás 2.400 Ft, ill. 4.300 Ft
+ belépők GBP-ben
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