KIRÁNDULÁS

LONDONBA

2017. ÁPRILIS 29-MÁJUS 06. (7 NAP)
0. NAP
Az esti órákban indulunk Pécsről (ápr.28). Az éjszakát az autóbuszon töltjük.

1. NAP

ÉSZAK VELENCÉJE: BRUGGE (Belgium)

Folyamatosan utazunk, 3-4 óránként mosdószünetet beiktatva. Belgiumba érve felkeressük
Brugge városát, ahol a menetidőtől függően 1-2 órás délutáni városnézésen veszünk részt: Piactér, Burg tér, Szent Vér
bazilika, Városháza, Notre Dame, Harangtorony. Továbbutazunk Észak-Franciaország felé, ahol a csoport igénybe
veszi a tranzitszállást (Forma 1 Hotel, 3 fős elhelyezés reggeli nélkül)

2. NAP

CANTERBURY ÉS ROCHESTER

Korán reggel átkelünk a CSALAGÚTON. Canterburybe indulunk, ahol a középkori hangulatú városban sétálgatunk, majd
szabadidő is lesz vásárlásra (ajándékboltok, Poundland, Primark üzletek). Délután rövid városnézésen veszünk részt Charles
Dickens városában, Rochesterben, ahol megtekintjük a régi vár romjait és a hangulatos belvárost. Innen indulunk
szálláshelyünkre.

3. NAP

A WESTMINSTER-NEGYED SZÉPSÉGEI

Reggel Londonba utazunk, ahol egész napos gyalogos városnézésen veszünk részt: St. James Park, Buckingham Palace,
Westminster apátság épülete, Houses of Parliament, Big Ben, Trafalgar Square, Downing Street, Piccadilly Circus, M&M’s
World. Sétánk végén felkeressük a London Transport Museum-ot (F), és a Covent Garden nyüzsgő vásári forgatagát.
Indulunk vissza a szállásra.

4. NAP

A XXI. SZÁZADI LONDON

Mai napunk a 2000-ben átadott, 135 méter magas London Eye (F) meghódításával indul, majd a sztárok, politikusok,
történelmi személyiségek viaszmásaival készíthetünk képeket a Madame Tussauds Panoptikumban (F), ahol kisvasút és
4D mozi is vár bennünket. (A panoptikum helyett az ingyenes British Museum-ot is felkereshetjük.) Ezután szabadprogram
következik a mindig nyüzsgő Oxford Streeten, majd indulás a szállásra.

5. NAP

A KENSINGTON AND CHELSEA-NEGYED ÉRDEKESSÉGEI

Reggel ismét London belvárosába utazunk. Délelőtt a Kensington-negyed felé vesszük az irányt, ahol a Natural History
Museum lélegzetelállító természettudományi és őslénytani kiállítását nézzük meg VAGY a szomszédos Science Museumot látogatjuk meg, ami a technika világába enged betekintést: gőzgépek, gőzmozdony, Ford T-modell, genetika, informatika,
űrkutatás. Innen egy sétára indulunk és megtekintjük a Royal Albert Hall-t, az Albert Memorial-t és a Diana Memorial
Fountain-t. A Hyde Park-ban pihenünk kicsit, majd betekintünk a Harrods áruházba is. Innen visszautazunk a szállásra.

6. NAP

A TOWER OF LONDON ÉS KÖRNYÉKE

Reggel kiköltözünk szállásunkról, és a City városrész felé vesszük az irányt. Felkeressük a Tower of London-t (F), s benne a
brit koronaékszereket, majd egy sétára indulunk a Tower Bridge, Monument, Szent Pál Székesegyház, Millennium
Bridge, Globe színház épületeinek érintésével. (A Tower of London helyett az ingyenesen látogatható Bank of England Museumot vagy a 15 éven aluliaknak ingyenes HMS Belfast csatahajót is felfedezhetjük.) (Az autóbusz nem mozoghat, helyi közlekedés költségével
kell számolni, mely kb. 10 GBP.) Innen a CSALAGÚT felé indulunk. Átkelünk a csatornán és hazafelé indulunk. Az éjszakát
az autóbuszon töltjük.

7. NAP

HAZAÉRKEZÉS

Folyamatos, pihenőkkel megszakított utazásunk végén Pécsre az esti órákban érkezünk haza.

Költsége: 85.200 Ft

+

(a belépők kb. 70-80 GBP= 25-28.000Ft)

* Az alapár tartalmazza: autóbusz-közlekedés költségei, retúr Csalagút-átkelés, 4 éjszaka szállás mobile home-okban 7 fős
elhelyezéssel és önellátással, az idegenvezető költségei
Az ár nem tartalmazza az ellátást és az utasbiztosítást (diák: 2.400 Ft)

