
TANULMÁNYI KIRÁNDULÁS 

ANGLIÁBA 2020. MÁJUS 

 
 

Kedves Szülők! 

A 2019-2020-as tanév májusára tanulmányi kirándulást szervezek Angliába az 

alábbi programmal:   
2020. május 17-től 

1. NAP (vasárnap) ÚTRA KELÜNK 
Az autóbusz a kora hajnali órákban indul el Budapestről. Folyamatosan utazunk, átlagosan 3-4 óránként állunk meg 
benzinkutak mosdóinál. Az éjszakát tranzitszálláson töltjük az odaúton. 
 

2. NAP KENT SZÉPSÉGEI 
Ma korán reggel Franciaország felé indul buszunk. Angliába dél körül érkezünk meg, miután átkeltünk a CSALAGÚTON ÁT. A 

szigetországba érkezés után Kent egyik legszebb kisvárosába, Canterbury-be indulunk, ahol felkeressük a Canterbury 
katedrálist (F), az ország csodálatos, túlnyomórészt gótikus stílusban épült főtemplomát. A program végeztével elfoglaljuk 
szállásunkat. 
 

3. NAP LONDON SZÍVE, A WESTMINSTER - NEGYED 
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 City városrész felé visz bennünket, ahol felkeressük a Tower of London-t (F) a királyi 
koronaékszerekkel, Beefeater-ekkel és a hírhedt kivégzőhellyel VAGY a Tower Bridge kiállítást (F), ahol közel 50 méter 
magasban egy üvegpadlón sétálva tárul elénk kelet-London panorámája. A gazdag program lezárásaként a szállásra indulunk.  
 

4. NAP KIRÁLYI KASTÉLYOK, CSODÁS PARKOK  
Windsor kastély (F), C; Hever Castle (F), mely Boleyn Anna gyermekkori lakhelye volt. A nap végén visszatérünk a 
szállásunkra.  
 

5. NAP SHOWBUSINESS ÉS VÁSÁRLÁS 
Reggel ismét vár minket London! Először Greenwichbe, a világ időszámításának központjába látogatunk, ahol az Old Royal 
Observatory (F) látnivalói (sötétkamra, Meridián vonal, csillagvizsgáló terem) várnak ránk. Ezután számtalan világsztár és 
történelmi személyiség élethű másával készíthetünk közös fényképeket a Madame Tussauds Panoptikumban (F), ahol a 
világhírű viaszfigurákon túl egy kisvasút-utazás és egy 4D filmvetítés is vár bennünket. A nap hátralévő részében a világ egyik 
legnagyobb múzeumába, a British Museum-ba látogatunk el, VAGY sétálhatunk, igény szerint vásárolgathatunk az Oxford 
Street-en! Innen indulunk vissza a szállásunkra. 
 

6. NAP BRUGGE, ÉSZAK VELENCÉJE 
Reggel kiköltözünk szállásunkról és a kikötő felé indulunk. Átkelünk a La Manche csatornán a CSALAGÚTON keresztül, majd 
Magyarország felé indulunk. A délelőtti órákban felkeressük a belgiumi Brugge csodálatos városát, ahol a menetidőtől 
függően 1-2 órás délutáni városnézésben lesz részünk: Piactér, Burg tér, Szent Vér bazilika, Városháza, Notre Dame, 
Harangtorony. Délután továbbutazunk Németország felé, ahol éjszakára megszállunk egy tranzithotelben. 
 

7. NAP HAZAÉRKEZÉS 
Reggel elhagyjuk a szállást és hazaindulunk. Folyamatos, mosdóknál beiktatott szünetekkel megszakított utazás után 
Budapestre a késő esti órákban érkezünk meg. 
 

A programváltoztatás jogát a Challenge Utazási Iroda fenntartja 
A részvételi díj összege az indulási időponttól függ.  (Kb. 150 000 ft- részletekben fizethető) 
+ 120-150 GBP a fakultatív programoktól függően) A jelentkezés a jelentkezési lap és az 
első részlet, azaz 20000 Ft befizetésével történik.  
 
Amennyiben a tanuló szeretne részt venni a tanulmányi kiránduláson kérem, hogy 
lehetőleg még júniusban a corvinhavaserika@gmail.com címen jelezze nekem. Ugyenitt 
várom az utazással kapcsolatos kérdéseket is.  
 
      Kasné Havas Erika  
      szervező tanár 
Budapest, 2019. 08. 28  
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