
UTAZÁ5: Autóbuszal (légkondkionálás, DVD)

5ZÁ[[ÁS: Londoni családoknál (London kertvárosá-
ban) vagy mobil home-okban

E[[ÁTÁS: A aaládoknál fé|panzió (kontinentális

reggeli, meleg vacsora), teljes panzió iqényelhető.
Mobil home-okban öne||átds, teljes panzio

igényelh€tő.

TRANzlTszÁttÁs: H0lland tranzitsZállóban,
] ágyas VObákban, önellátássaI
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Délelőtt indulás Budapestről. Városnézés a ,,Három
folyó városában", Passau-ban (Óváros, Dóm, Gizella
királyné sírja). Utazás Németországon és Belgiumon
keresztül. Éjszaka a buszon.

Átkelés nngliába a Csalagúton. Városnózés Dickens

városában, Rochester-ben, majd |átogatás a Chatham
Dockyard-han (egy vitorlás, egy csatahajó és egy ten-
geralattjáró megtekintése, Hajózási múzeum, viktoriá-
nus hajókészítő műhely stb.). Délután érkezés a szál-
lásheIyre.

Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, Whitehall:
Lovastestőrség laktanyája, Downing Street 10, zenés
őrségváItás a Buckingham Palotánál, St. James' Park,

The Mall, Piccadilly Circus, Soho, China Town, Trafalgar

tér, látogatás a National Gallery-ben.

Látogatás a St. Paul's Cathedral-ban (Suttogó Galéria,

Nelson és Wellington sírja, panoráma a kupolából),
majd a páratlan gyűjteménnyel rendelkező British

Museum-ban (ókori kincsek, Rosetti kő, múmiák, stb.).

Délután szabadprogram, vásárlási lehetőség az Oxford

Streelen.
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LONDON AMSZTERDAMI
LATOGATASSAL
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Látogatás a Hampton Court Palotában (Tudor konyha,

Vlll. Henrik, 0rániai Vilmos és Mária királynő lakosz-

tályai, sövénylabirintus, a vilá9 legöregebb szőlőtőkéje,

az első angol teniszpálya, séta a díszkertben és a Temze

partján).
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Délelőtt átkelés a kontinensre, majd utazás a legna-

gyobb flamand kikötővárosba, Antwerpenbe. Városné-

zés a hangulatos óvárosban (Grote Markt, Brabo-kút,

Városháza). Este a szállás elfoglalása a hollandiai tran-

zitszállóban.
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UIazás az a mszterda mi M úzeum,negyedbe. Látogatás

a csoport választása szerint a Van Gogh Múzeumban,

vagy a leghíresebb németalföldi festők műveit bemu-

tató Rijks Múzeumban. Séta a belvárosba, útba ejtve

a virágpiacot, a Begina-házakat, a Királyi Palotát és a

Dam teret, majd hangulatos sétahajózás a csatornákon,

a ,,9racht"-ok világában. Este indulás haza. Éjszaka a

buszon,

Utazás Németországon és Ausztrián keresztúl. Érkezés

Budapestre az esti órákban.


