Barangolások Dél-Angliában
1. nap
Hajnali órán indulunk Győrből utazásunkra. 3-4 óránként tartunk pihenőt autópálya menti
benzinkutaknál. Würzburg óvárosában látjuk a hercegérseki palotát, a dómot és sétálunk a
Majna parton. Tranzitszállásunk Liege (Belgium) környékén lesz.
2. nap
Délelőtt átkelünk a Csalagúton. Látogatást teszünk Deal (belépő) kavicsos tengerpartján álló,
VIII. Henrik által építtetett, különleges szerkezetű erődjében. Majd a híres fehér sziklák fölé
magasodó Dover (belépő) várát keressük fel. Szállásunk Worthingben családoknál, 4 éj (teljes
panzió csomagolt ebéddel). Vacsora.
3. nap
Reggeli. Ezt a napot a Wight-szigeten töltjük, ahová hajóval (hajójegy) kelünk át. Tervezett
programunkban Viktória királynő egykori nyári rezidenciája: az Osborne House (belépő)
megtekintése, szabadidő a sziget legnagyobb településén: Newportban, látogatás
Carisbrooke (belépő) várában, tengeri panoráma az ősi St. Catherines-toronytól és séta a
bájos Shanklin faluban és tengerpartján szerepel. Szállás, vacsora a családoknál.
4. nap
Reggeli. Délelőtt felkeressük a megannyi titkot őrző Stonehenge (belépő) rejtélyes kőkörét. A
napunk Southampton-i programmal folytatódik. Kikötőjéből indult a Titanic végzetes útjára.
Következő állomásunk Portsmouthban a Historic Dockyards látogatóközpont (belépő), ahol
megnézzük Nelson admirális hajóját, a HMS Victoryt és a trafalgari csata panorámaképét.
Szállás, vacsora a családoknál.
5. nap
Reggeli. A napunk Durdle Door csodás sziklás tengerpartján tett barangolással kezdődik..
Ezután a Jesze-fája üvegablakáról híres Dorchester apátságát (belépő), majd a Cerne Abbas
közeli 55 méteres mészkőbe rajzolt óriást tekintjük meg. Portland világítótornyát is
meglátogatjuk, végül pedig a közeli Chesil Beach tengerpartján sétálunk. Szállás, vacsora a
családoknál.
6. nap
Reggeli. Canterbury sétánk során megnézzük a város világörökségi objektumait: a Szent
Ágoston apátságot (belépő) és a világhírű katedrálist (belépő). Délután átkelünk a Csalagúton.
Az éjszakát Liege (Belgium) környéki tranzitszálláson töltjük.
7. nap
Korán reggel folytatjuk utazásunkat. 3-4 óránként tartunk pihenőt autópálya menti
benzinkutaknál. A Regensburg környéki Walhalla csarnokánál (német nagyságok panteonja)
lesz egy nagyobb pihenőnk. Az esti órákban érkezünk Győrbe.

Jelentkezni a szervezőknél folyamatosan lehet!
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