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GBK199/2017 MOLNÁR VERONIKA, LOVASSY LÁSZLÓ GIMNÁZIUM, VESZPRÉM 
ÉSZAK-WALESI VÁRTÚRA 

- ÁLMAINK MEGVALÓSULÁSA: KALANDOZÁS MESESZÉP, JAVARÉSZT ISMERETLEN VIDÉKEKEN - 

2017.10.28-11.04. (8 NAP) 
 
1. NAP 2017.10.28. NEKIVÁGUNK AZ UTAZÁSNAK! 
A hajnali órákban indulunk Veszprémből. Folyamatosan utazunk, de útközben 3-4 óránként megállunk benzinkutak kulturált 
mosdóinál. Az éjszakát egy németországi tranzitszálláson töltjük. 
 

2. NAP 2017.10.29. KORONÁZÓVÁROS ÉS ÉSZAK VELENCÉJE 
Reggel kiköltözünk a szállásunkról és meglátogatjuk az egykori császári koronázó várost, Aachen-t. A fürdőkultúrájáról is 
híres település legfőbb ékét, a Dómot is megtekintjük. Belgiumba érve felkeressük Gent városát, ahol a menetidőtől függően 
1-2 órás délutáni városnézésben lesz részünk: Harangtorony, Posztócsarnok, Városháza, Szent Bavo-székesegyház. 
Továbbutazunk Észak-Franciaország felé, ahol elfoglaljuk szállásunkat egy tranzithotelben. 
 

3. NAP 2017.10.30. LÁTOGATÁS OXFORDBAN  
Kora reggel a kikötőbe indulunk és átkelünk Angliába a CSALAGÚTTAL. Egyből Oxford felé indulunk, ahol városnéző séta 
keretében ismerkedünk az egyetemváros leghíresebb épületeivel. A Harry Potter filmekből is ismert Christ Church College 
(F) megtekintésével pedig ízelítőt kaphatunk az egyetemi élet mindennapjaiból is. Kora délután Wales felé vesszük az irányt és 
meg sem állunk szálláshelyünkig.  
 

4. NAP 2017.10.31. LIVERPOOL ÉS CHESTER 
Ma délelőtt Liverpoolba: a Beatles, a foci és a tengerentúli kereskedelem legendás városába indulunk. Megtekintjük az Albert 
Dock nevű egykori kikötőt, amit kulturális centrummá alakítottak át és a modern, illetve a középkori katedrálisokat. A 
városnézést követően felfedezzük a The Beatles Story (F) kiállítást. Délután az építészeti emlékeiről híres városba, 
Chesterbe kirándulunk, ahol sétálunk a korai gótikus katedrális, a városkapuk és a favázas, díszes polgárházak között, 
valamint felkeressük a VIII. Henrik által létrehozott, első angliai plaza épületét. Végezetül a Dee folyó völgyében fekvő 
festői kisvárosba, Llangollen-ba utazunk, ahol megismerhetjük a wales-i szerelemkanál legendáját és felkeressük a misztikus 
ír hölgyek házát (F). A nap zárásaképp a Dee folyó hídja, Wales hét csodájának egyike vár ránk, majd hazaindulunk. 
 

5. NAP       2017.11.01. 700 ÉVES KŐVÁRAK  
Délelőtt felfedezzük Anglessey szigetét; elsőként megcsodáljuk a híres Menai Bridge függőhidat, majd együtt megpróbáljuk 
kiolvasni a világ leghosszabb nevű vasútállomásának, Llanfairpwllgwyngyllgogerychwyrndrobwllllantysiliogogogoch-nak 
a nevét. Ezután a mindenkori walesi herceg koronázóhelyét, a Caernarfon Castle-t (F) keressük fel. Délután érintünk egy 
elképesztő méretű, nyolctornyú várat, a Conwy Castle-t, mely 700 éves, mégis kitűnő állapotban maradt fenn. Ezután a 
Llandudno félszigetre, a walesi tengerpart legnépszerűbb, viktoriánus korú, csodás fekvésű üdülőhelyére utazunk, ahol rövid 
szabadprogram vár ránk. Innen indulunk vissza a szállásra. 
 

6. NAP 2017.11.02. CSODÁS TÁJAK VONZÁSÁBAN 

Ma délelőtt vár bennünket Snowdonia, Wales tündérmeséket ihlető hegysége! Kirándulást teszünk a gyönyörű Portmeirion-
ba (F), ahol a környék csodás építészeti emlékeit gyűjtötték össze. Ezután felkeressük Llechwedd palabányáját (F), ahol 
bányászsisakot húzva leereszkedünk Wales legendás tárnáiba, hogy testközelből csodáljuk meg a „mélység titkait” (nyáron 
javasoljuk e helyett a Bodnant Gardent (F), mely Észak-Wales csodálatos botanikus parkja!). Jó idő esetén megállhatunk Betws-y-
Coed-nál, ami a kirándulók paradicsoma. A program végén a szállásunkra indulunk. 
 

7. NAP 2017.11.03. WARWICK MEGYE VÉDELMEZŐJE 

Reggel elköszönünk Wales-től és hazafelé indulunk, de útközben megállunk Warwick váránál (F), ahol berendezett termek, 

viaszfigurák, nagyszerű várudvar, fegyverek és ostromgépek, valamint hamisítatlan középkori hangulat fogad bennünket. Délután 
átkelünk Franciaországba CSALAGÚTON át és megszállunk egy liége-i tranzitszálláson. 
 
 

8. NAP  2017.11.04. HAZAÉRKEZÉS 
Reggeli után hazafelé indulunk és folyamatos utazás után Veszprémbe a késő esti órákban érkezünk meg. 
 
 

A programváltoztatás jogát fenntartjuk. 
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RÉSZVÉTELI DÍJ CSALÁDI ELHELYEZÉSSEL 
 

az indulás időpontja 2017.10.28. 

 18 éven aluliaknak 18 éven felülieknek 

 alapár * 125.900,- 134.900,- 

 odaúti kötelező tranzitszállás ** 8.900 Ft 

 visszaúti kötelező tranzitszállás ** 8.900 Ft 

 tranzitszállás Észak-Franciaországban *** 6.300 Ft 

 ÖSSZESEN 150.000 Ft 159.000 Ft 

 utasbiztosítás 8 napra (nem kötelező) 2.700 Ft 4.900 Ft 

 útlemondási biztosítás (nem kötelező) 2.100 Ft 2.230 Ft 

 (F) belépők 18 éven aluliaknak  kb. 85 GBP 

 (F) belépők 18 éven felülieknek kb. 120 GBP 

 
* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr Csalagút-átkelés, 4 éjszaka szállás vendéglátó családoknál teljes 
ellátással (csomagolt ebéd) 2-3-4 fő együttes elhelyezése mellett, az idegenvezető költségei 
Családi szálláson egyéni diéta szerinti étkezés felára: 5Ł/fő 
** szállás német / belga tranzithotelben, 2-3 fős elhelyezéssel, reggeli nélkül 
*** Hotel F1, Észak-Franciaországban, 3 fő együttes elhelyezésével, reggeli nélkül 
 

 
 

Bejelentkezési határidő 15.000 Ft/fő előleggel és igény esetén ez ezen felül 
fizetendő útlemondási (storno) biztosítás díjával: 

2017. március 17. 
 

Javasolt fizetési ütemezés: 
 
2017. március 17.  15.000 Ft előleg + igény esetén útlemondási (storno) biztosítás: 2.100 Ft,  

18 év felett: 2.230 Ft 
2017. április 15.  22.500 Ft 
2017. május 15.  22.500 Ft 
2017. június 15.  22.500 Ft 
2017. július 15.  22.500 Ft 
2017. augusztus 15.  22.500 Ft 
2017. szeptember 15.  22.500 Ft 18 év felett: 31.500 Ft 
2017. október 1.  utasbiztosítás +belépők valutában! 

ÖSSZESEN:  150.000 Ft,  18 év felett: 159.000 Ft + biztosítások + belépők 
 

 
A BANKI ÁTUALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK 
OTP: 11713005-20605346-00000000 
Budapest Bank: 10100716-61084300-01004001 
Kedvezményezett: Challenge Hungary Kft 
Közlemény: „GBK199/2017, utas neve:…………” 
 

 
 


