
SKÓCIA - ÉSZAK-ANGLIA – LONDON 

  
Időpont: 2015.jún. 29-júl.9.        Utazás: luxusautóbusszal (légkondicionálás, DVD) 
Elhelyezés: 4 éj tranzithotelekben és 6 éj brit családoknál 
Ellátás: 3. nap vacsorától. A családoknál Stirlingben és Londonban teljes panzió, 

  az F-1 hotelben reggeli 
0-1. nap: Indulás Miskolcról 23 óra körül.  Folyamatos utazás Ausztrián, Németországon keresztül. 

Éjszaka a buszon. Másnap Brüsszelbe érve gyalogos városnézés, majd utazás tovább. 

Tranzitszállás: Calais-ban, B&B hotelben. 
2. nap: Átkelés a Csalagúton Calais – Folkestone útvonalon. Rövid látogatás Cambridge-ben, a híres 

egyetemi városban. Séta a híres College-ok között, majd irány Közép Anglia. Szállás 
tranzithotelben York környékén. 

3. nap: Reggeli után indulás Yorkba, Észak-Anglia legszebb városába. A York Minster (gótikus 

székesegyház) megtekintése, majd séta a Shambles hangulatos középkori házai között. 
Indulás Stirling felé. Menet közben megálló az Angel of North szobornál. Rövid pihenő az 
angol-skót határon. Utazás a határvidéken, Rosslyn Chapel (F): a Da Vinci-kódból ismertté 

vált kápolna megtekintése. Érkezés a családokhoz az esti órákban. 
4. nap: Indulás Edinburgh-ba. Délelőtt gyalogos városnézés „Észak Velencéjében”, Skócia 

fővárosában. Látogatás az Edinburgh Castle-ba - skót koronázási ékszerek, Stone of 

Destiny, Mons Meg óriáságyú, Szt. Margit-kápolna. Séta a „Royal Mile”-on, a műemlékekben 
gazdag főutcán (St.Giles Katedrális, Bogáncs-kápolna).  

 Elsétálunk a skót parlament épülete, valamint a Holyrood Palace, a királynő hivatalos skóciai 
rezidenciája mellett, majd megnézzük Walter Scott emlékművét és a híres Virágórát. 

Délután szabadidő, vásárlás a Princess Street-en.  
5. nap: Első állomásunk Blair Castle (F), Skócia egyik    legnépszerűbb látnivalója. Majd barangolás               

a skót Felföldön (Highland):meglátogatjuk a Loch Ness-i szörnyet, és az Urquhart Castle 

ormairól gyönyörködhetünk  a tóra néző mesés panorámában. Utunkat a skót történelem 
misztikus és véres emlékű színtere, Glen Coe felé folytatjuk, majd Fort William után 
megcsodáljuk Nagy-Britannia legmagasabb hegycsúcsát, a Ben Nevist. Nagy-Britannia 

legszebb táján végighaladva gyakran megállunk fotózni, megcsodálni a panorámát.  
6. nap: Letekintés Stirling legmagasabb pontjáról a legendás csata színhelyére: Wallace 

Monument. Ismerkedés Stirlinggel, az ősi királyi várossal: Szt. Kereszt templom, Városháza, 
Stirling Castle. Délután látogatás egy Whisky Distillery-ben (F), ahol megismerkedhetünk a 

híres ital készítésével. 
7. nap: Első állomásunk a 2002-ben épült Falkirk vízikerék, amely a világ egyetlen forgózsilipje. 

Látogatás a Visitor Centre-ben. Hajókázás (F). Anglia felé indulva Gretna Greenben (F), a 

titkos és tiltott házasságok városában búcsúzunk Skóciától. Megnézzük a híres 
kovácsműhelyt, ahol ma is több mint 4000 párt adnak össze évente. Itt akár egy hagyományos 
esküvői szertartás részesei is lehetünk! Tranzitszállás Közép-Angliában. 

8. nap: Reggeli után indulás London felé, majd következik Anglia legújabb és legnépszerűbb 
            látványossága: The Making of Harry Potter (F) kiállítása. A Warner Bros StudioTour során  

            megcsodálhatjuk az eredeti helyszíneket, jelmezeket, kellékeket. Bepillanthatunk a kulisszák  
            mögötti világba, megismerhetjük a különböző effekteket, csodás lények titkait, még vajsört is  
            kóstolhatunk. Este érkezés a londoni kertvárosi családokhoz.  

9. nap: Egész napos városnézés, a Westminster negyed (Houses of Parliament, Big Ben,  
             Westminster Abbey,  Whitehall, Horse Guard’s Parade, St.James’s Park, The Mall,  

             Buckingham Palace, Trafalgar tér, Leicester Square, Piccadilly Circus, West End, Soho),  
             majd séta a City-ben (St Paul’s Cathedral, The Millennium Bridge, Shakespeare’s Globe,  

The  Tower of London). 
10. nap: Indulás a kikötőbe. Menet közben megálló Canterbury-ben, mely város az anglikán egyház   
              központja. Séta a favázas szerkezetű házak között. Átkelés a Csalagúton. Tranzitszállás  

             (F-1 ) Németországban.  
11. nap: Hazautazás. Várható érkezés a késő esti órákban.  

 

Részvételi díj: 166.000,-Ft  (Az ár tartalmazza a belépőket, kivéve az (F)-fel jelzett programoknál.) 
Érdeklődni lehet Petrány Erika tanárnőnél (20/217-0544 vagy pwerika0206@gmail.com) 

 


