
Tanulmányút Angliában és Észak-Walesben  
 

0. NAP    Az esti órákban Veszprémből indulunk útnak. Az éjszakát az autóbuszon töltjük. 

 

1. NAP    Folyamatosan utazunk úti célunk felé. Útvonal: Hegyeshalom – Ausztria – Németország: Délután, a menetidő 

függvényében egy-két órás városnéző sétát teszünk Kölnben. Elsétálunk a híres kölni házhoz, ahonnan a kölnivíz: a 

híres 4711, minden illat alapja származik. Útközben három-négy óránként félórás pihenőt tartunk kulturált benzinkutak 

parkolóinál. Este javasolt szállás egy dunkerque-i tranzithotelben.  

 

2. NAP    Kora reggel megérkezünk a kikötőbe, majd átkelünk a Csalagúttal Calais - Folkestone útvonalon. Innen 

Észak-Wales felé indulunk tovább, de rövid megállót tartunk Marlowban, ahol a második Lánchíd található, magyar 

emléktábla is emlékeztet a tervezőkre és a magyarországi hídra. Útközben kitérőt teszünk Stratford-Upon-Avon-be, 

ahol megtekintjük Shakespeare szülőházát, sétálunk az Avon folyó partján. Indulás a szállásra Colwyn Bay-be. 

 

3. NAP    Délelőtt látogatást teszünk Chesterben, az építészeti emlékeiről híres városban, ahol idegenvezetőnkkel 

végigsétálunk a városfalon, majd a korai gótikus katedrális, a városkapuk és favázas díszes polgárházak közt, és 

megnézzük a római kori maradványokat. Délután meglátogatjuk a történelmi Chirk Castle-t. Tovább haladunk 

Llangollen-be, a Dee folyó völgyének festői kisvárosába, ahol megismerhetjük az igazi wales-i szerelemkanalat és 

meglepetésben is lesz részünk!  Visszafele úton a Dee folyó hídja, Wales hét csodájának az egyike vár ránk, illetve 

megnézzük a Vale Crucis Apátság romjait.  

 

4. NAP    Délelőtt átmegyünk Anglesey szigetére a híres Menai Bridge függőhídon, ahol megérkezünk a világ 

leghosszabb nevű vasútállomására, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-ra, majd 

Caernarfonba utazunk, ahol megnézzük a mindenkori walesi herceg koronázóhelyét. Innen a Snowdonia Nemzeti 

Parkba buszozunk, és meglátogatjuk az Elektromos Hegy belsejét, itt tanulmányozzuk a legnagyobb walesi vízerőmű 

működését, illetve megállunk egy rövidebb séta erejéig ( A4086 / A498 úton), hogy közelebbről is megcsodáljuk Wales 

legmagasabb csúcsát, a Snowdont. Indulás a szállásra. 

 

5. NAP    Délelőtt Conway-be utazunk, ahol megtekintünk egy valódi középkori, nyolctornyú wales-i várat. A vár és a 

középkori városfalak is kitűnő állapotban maradtak fenn. Itt látható Anglia legkisebb házacskája és Észak-Wales 

legöregebb háza is. Ezután a Llandudno félszigetre, a walesi tengerpart legnépszerűbb, viktoriánus korú csodás 

fekvésű üdülőhelyére utazunk. Korabeli villamos visz fel a Great Ormes kiugró sziklaplatójára, ahonnan pazar tengeri 

körpanorámában gyönyörködhetünk. Ellátogatunk a Betwys-y-Coed közelében lévő Swalow Falls vízeséshez, átutazunk 

Llanwrst városkáján, végül a sziget egyik legszebb kertjét, a Bodnant Garden-t tekintjük meg. Este indulás a szállásra. 

 

6. NAP    Elköszönünk Wales-től és hazafelé indulunk. Útközben megállunk gyalogos városnézésre Oxfordban, Anglia 

ősi egyetemi városában, ahol megnézzük a híres „college”-okat, valamint a Harry Potter filmek jól ismert ebédlőjét. A nap 

végén átkelünk a kontinensre a Csalagúton át. Az éjszakát az autóbuszon töltjük. 

 

7. NAP    Folyamatosan utazunk hazafelé, rövid pihenőkkel. Veszprémbe az éjszakai órákban érkezünk meg. 

 

A Challenge Utazási Irodával utazunk. 

 

 



 

Az alapár így felnőtteknek 103.900, 18 éven aluliaknak 99.900 Ft, amihez a franciaországi tranzitszállás díja, 5.000 Ft jön 

hozzá, illetve, ha nincs meg a teljes, 40 fizető fővel bíró csoport, akkor +1.000 Ft kiállási díj, hogy a gyerekek 

Veszprémben tudjanak felszállni a buszra és oda is érkezzenek meg. Ha teljes, 40 fős csapat jönne össze, akkor nem 

számítunk fel kiállási díjat. 

 

A fizetendő díj összesen a felnőtt utasoknak 108.900, a 18 éven aluliaknak 104.900 Ft. 

 Ehhez jönnek hozzá a belépők és a szabadon választható utasbiztosítás, illetve útlemondási (storno) biztosítás. Árak: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Utasbiztosítás 7 napra: gyerekeknek 2.400 Ft, felnőtteknek 4.300 Ft 

Storno biztosítás: gyerekeknek 1.575 Ft, felnőtteknek 1.635 Ft 

 

Felnőtt utasoknak mindkét biztosítással, belépővel: 114.835HUF + £76.75  

18 éven aluliaknak mindkét biztosítással, belépővel: 108.875HUF + £54 

 

TÁJÉKOZTATÓ SZÜLŐI ÉRTEKEZLET:  

2012. MÁRCIUS 29. CSÜTÖRTÖK 18.00  

LOVASSY GIMNÁZIUM 

 

 

LÁTNIVALÓK JEGYÁRAK (GBP) 

 gyerek (18 éves 
korig) 

diák (18-25 év 
között) 

felnőtt (25 év 
felett) 

Shakespeare’s Birthplace, 
Stratford 

10 10 14.5 

Chester Cathedral  
Chirk Castle 
 Llangollen, Plas Newydd 

3.5 
5.5 
5 

4 
5.5 
5.5 

7 
10 
6.5 

Caernarfon Castle 
Electric Mountain 

5,5 
5 

5,5 
5 

6 
7.75 

Conwy Castle  
Swallow falls 
Bodnant Garden 

5 
1 
5 

5 
1 
5 

5,5 
2 

8.5 

Christ Church College, Oxford 7.5 7.5 9 

ÖSSZESEN £53 £54 £76.75 


