
Angliai kirándulásunk 2019. 

Leginkább Corwall és Devon megyében jártunk (ez Anglia délnyugati része), de eljutottunk 
Sommersetbe, Wiltshire-be és Londonba is. Nem is beszélve Ausztriáról, Németországról, 
Belgiumról, és Franciaországról, melyeken áthaladtunk.  Úgy tűnt, hogy a gyerekek élvezték. 

1. nap Kora reggel indulás Budapestről. Utazás rövid megállókkal Ausztrián és 
Németországon keresztül. Este tranzitszállás a német-belga határ közelében.   

2. nap A LEGENDÁK FÖLDJÉN Utazás Franciaországba, majd átkelés Angliába a Csalagúton. 
Látogatás a földkerekség legmisztikusabb helyén, Stonehenge rejtélyes kőoszlopainál. Este a 
szállások elfoglalása Nyugat-Angliában.  

3. nap DEVON GYÖNGYSZEMEI Városnézés Agatha Christie szülővárosában, Torquay-ban. 
Látogatás helyi vezetővel a kőkorszaki titkokat rejtő Kents Cavern barlangban, majd túrázás a 
tengerpart lenyűgöző sziklaképződményeihez. Délután városnézés Exeterben, látogatás a 
város gótikus katedrálisában, majd séta, vásárlási lehetőség az óváros hangulatos utcáin. 

4. nap AZ „ÉDENKERT” A Föld természeti örökségeinek bemutatása: utazás a millennium 
alkalmából megépített gigantikus üvegbúrákhoz (Eden Project), melyek bemutatják a Föld 
különböző éghajlatainak bioszféráját, megismertetve a látogatót bolygónk növényvilágának 
titkaival, valamint a környezetvédelem fontosságával. Délután látogatás a csodás parkkal 
körülvett Saltram House-ban (korhűen berendezett lakosztályok, eredeti konyha, könyvtár 
stb.) 

5. nap UTAZÁS A VILÁG VÉGÉRE Egésznapos kirándulás Cornwall-ban. Utazás Anglia 
legnyugatibb pontjához (Land’s End). Apálykor séta a St Michael’s Mount (Benedek-rendi 
apátság és kastély) szigetére, majd kora esti barangolás a művészeiről híres St Ives-ban. 

6. nap SOMERSET GRÓFSÁG Látogatás az angol sajt őshazájában, séta Cheddar-ben és a 
lenyűgöző Cheddar szurdokban. Délután városnézés a római kori és György-korabeli 
emlékekben gazdag Bath-ban (Pulteney Bridge, The Circus, szabadprogram a Világörökség 
részét képező elegáns belvárosban). Tranzitszállás London közelében. 

7. nap LONDON FELFEDEZÉSE Látogatás az angol fővárosban: Tower bridge, Tower, Big Ben, 
Westminster-negyed, Buckingham Palota, St. James’ Park, Piccadilly Circus, China Town, 
Trafalgar tér,  National Gallery-ben. Kora délután indulás a Csalagúthoz. Átkelés 
Franciaországba, majd utazás a tranzitszállásra. 
8. nap Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. Érkezés Budapestre a késő esti 
órákban. 

A képek itt találhatók meg. Éva néni, Györgyi néni és Norbi bácsi késztették őket, ezért kissé 
összevissza vannak. 
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