Országismereti tanulmányi út
nyelvgyakorlási lehetŐséggel
LEGendás Anglia 2017
Kedves SzülŐk és Diákok!
Tartalmas, jól szervezett programjaink több mint 20 éves múltra
tekintenek vissza. Útjaink során diákjaink változatos, értékes
élményekkel gazdagodnak, várakat, kastélyokat, fontos
nevezetességeket, természeti szépségeket látogatnak meg.
Mindemellett történelmi szempontból jelentős helyeket is felkeresünk,
s betekintést nyerhetünk az angol kultúra rejtelmeibe is. Számos
helyen nyílik lehetőség az angol nyelv gyakorlására is, mivel a
magyar mellett angol nyelven is folyik idegenvezetés a főbb
nevezetességeknél. Mindemellett diákjainknak lehetősége nyílik
anyanyelviekkel történő beszélgetésre, nyelvgyakorlásra is. Játékos
vetélkedők is színesítik utunkat.
Programunkat minden korosztály számára ajánljuk, mivel diákjaink
egy életre szóló élménnyel gazdagodva térnek vissza.

Indulás 2017 július 6
Időtartam: 10 nap
Ár: 124.800Ft + belépŐk
Utazás: Autóbusszal (légkondicionálás, DVD)
Szállás: Holiday Park-ban, mobil home-okban
Ellátás: Önellátás (teljes ellátás díja összesen: 12.800Ft )

Jelentkezés: Németh Katalin tanárnőnél (félemelet 56, angol
tanári) 20.000Ft előleg befizetésével
határidő: jelentkezési sorrendben, a szabad helyek függvényében tudjuk fogadni a
jelentkezőket.

Részletes Programunk

1. nap BAROKK CSODA: SCHÄRDING: Délelőtt indulás
Budapestről. Városnézés Ausztria legszebb barokk városában,
Schärding-ben. Séta a Palotaparkban, a Főtéren és a Duna partján.
Utazás Németországon és Belgiumon keresztül. Éjszaka a buszon.
2. nap A DÉLI TENGERPART: Átkelés Angliába a Csalagúton.
Utazás a legutolsó (1066-os) partraszállás városába, Hastings-be
(Fishermen’s Museum, Shipwreck Museum), majd kirándulás a
legmagasabb tengerparti mészkő sziklákhoz, a lenyűgöző Seven
Sisters-hez. Este a szálláshelyek elfoglalása.
3. nap A HAJÓK VÁROSA (F): Városnézés Portsmouth-ban
(látogatás a világ leghíresebb hadihajóján, Nelson zászlóshajóján, a
Victory-n, Királyi Hajózási Múzeum, séta a kikötőben). Utazás a római
eredetű Chichester-be, Sussex legszebb városába, mely megőrizte a
múlt hangulatát (katedrális, Market Cross).
4. nap WIGHT-SZIGET (F): Kompátkelés az angol partszakasz
legnagyobb szigetére, majd a Carisbrooke Castle megtekintése
(középkori vár, szamárkerék). Látogatás a sziget egyedülálló természeti
képződményéhez, a „Needles”-hez (Needles Park). Hazafelé séta
Shanklin nádfedeles házakkal övezett főutcáján.
5. nap AZ ANGOL RIVIÉRA (F): Városnézés Brightonban.
Látogatás Britannia legkülönlegesebb palotájában, a Royal Pavillionban. Délután szabadprogram a hangulatos belvárosban és a világ első
mólóra épített vidámparkjánál, a Palace Pier-en, jó idő esetén fürdés a
tengerparton. Kora esti séta a hangulatos Arundel városában.
6. nap LONDON KINCSEI (F): Délelőtt látogatás a páratlan
gyűjteménnyel rendelkező British Museum-ban (ókori kincsek, Rosetti
kő, múmiák, stb.). Délután szabadprogram, vásárlási lehetőség a
Covent Garden-ben. Séta a Templomos lovagok titokzatos negyedébe
(Temple Church), majd tovább a Szent Pál Székesegyház – Millennium
Bridge útvonalon a Temze partjára.
7. nap A LEGENDÁK FÖLDJE (F): Városnézés Salisbury-ben,
látogatás Európa legmagasabb tornyú középkori katedrálisában, ahol
többek közt a világ legöregebb óráját és a Magna Charta legjobb
állapotban fennmaradt példányát is megtaláljuk. Látogatás a
földkerekség legmisztikusabb helyén - Stonehenge rejtélyes
kőoszlopainál, majd városnézés Winchester-ben, ahol megtekintjük a
legendás Arthur király kerekasztalát.
8. nap LONGLEAT CASTLE & SAFARI PARK (F): Látogatás
Britannia legsokszinűbb kastélyában (a legszebb Erzsébet-korabeli
kastély, Európa első Safari parkja oroszlánokkal, tigrisekkel,
orrszarvúkkal
stb.,
tükörlabirintus,
a
világ
legnagyobb

sövénylabirintusa,
pillangó-ház,
denevérpince,
hajóill.
vonatkirándulás stb.).
9. nap KIRÁLYI LONDON: Reggel indulás az angol fővárosba:
Buckingham Palota, St. James’ Park, Piccadilly Circus, Soho, China
Town, Trafalgar tér. Látogatás a National Gallery-ben. Séta a
Whitehall-on (Lovastestőrség laktanyája, Downing Street) a
Parlamentig. Este indulás haza.
10. nap: Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés
Budapestre az esti órákban.
További információ: n.katekate@gmail.com e-mail címen
Korábbi útjainkról készült képek megtekinthetŐk az
iskola honlapján, a képgalériában.

