
Stonehenge - Salisbury - Windsor kastély vagy Oxford 

 

 
Kirándulásunk alatt rövid látogatást teszünk Stonehengre, ahol 

megismerkedhetnek az 5000 éves lenyűgöző építészeti csodával, majd 
útunk a nem messze található Woodhengre vezet tovább. Következő 

állomása kirándulásunknak a Salisburry katedrális melynek tornya a 
legmagasabb Angliában, és ahol mái napig is őrzik a mai angol-jog 

alapjául szolgáló Magna-Carta egyik példányát. Ezután visszafelé 
indulunk a Windsor-kastélyba mely a világ egyik legnagyobb, és Anglia 

legrégebbi lakott kastélya. 

Az angol királyi család hivatalos rezidenciájának számít, melyben II. 
Erzsébet máig számos hétvégét tölt el. 

A látogatók 5 helyiséget tekinthetnek meg, ezek: a State Apartments, 
a 15-16. századi, perpendikuláris gótikus Szt. György-kápolna, a Mária 

királynő babaháza (ez egy lakóház kicsiben, villannyal, és vízzel, 
nagyon érdekes), a királyi kiállítás, és a rajzgaléria kiállítása. 

Ár: 140 GBP, min. létszám: 4 fő 

 

Oxford - Stratford Upon Avon - Warwick kastély 

 

 
Oxfordban található az angolszász-országok legrégebbi egyeteme, 

melynek története a 11. század végéig vezethető vissza. Oxford utcáit 
járva Nobel-díjasok, elnökök, királyok, miniszterelnökök lépteit 

követhetjük. Az egyetem szenteket, tudósokat, felfedezőket, 
művészeket, írókat, és színészeket engedett ki falai közül, igen jól 

felkészítve. De Oxford sokkal többet kínál, mint pusztán az egyetem 
megtekintését. Néhányat kiemelve: megnézhető a 16. századi Christ 

Church Cathedral, vagy az Ashmolean Museum, a világ első egyetemi 
múzeuma, többek között Michaelangelo, Raphael, és Leonardo da Vinci 

rajzaival, Turner, Paolo Uccello, Piero di Cosimo, John Constable, 
Claude Lorraine, vagy Pablo Picasso festményeivel, Oliver Cromwell 

halotti maszkjával, a Posie Ring gyűjteménnyel, amelyről úgy tartják, 
hogy Tolkient inspirálta, a Gyűrük Ura, "egy gyűrű mindenek felett" 

motívumának megalkotásakor. 

Ár: 140 GBP, min. létszám: 4 fő 



 

Brighton - Windsor kastély 

Brighton az Egyesült Királyság egyik legnagyobb, és leghíresebb 

tengerparti nyaralóhelye, patinás sétányokkal, és igazi tengerparti 
hangulattal. Számos szépsége mellett, Brighton egyik fő attrakciója a 

Royal Pavilion, egy pompás, IV. György által, a 19. század elején 

épített nyári ház. Valamint ellátogatunk a Windsor kastélyba ami 
betekintést nyújt az uralkodók mindennapi életébe. 

Ár: 140 GBP, min. létszám: 4 fő 

 

Canterbury - Dover - Leeds kastély 

Dover az Egyesült királyság egyik legforgalmasabb átkelőhelye évi kb. 
18 millió utassal. Dover híres a fehér kréta szikláiról, ezekről kapta 

Anglia az ALBION (fehér) nevet. Itt található Anglia kulcsaként számon 
tartott inpozáns vár a Dover kastély ami  a vaskortól a második 

világháborúig, fontos stratégiai pont volt.  

A korábbi királyi palota ma már nyitott a látogatók előtt, és népszerű 
turistalátványosságnak számít. 1515-1521 között Wolsey Tamás 

újjáépített egy korábbi udvarházat. Ez lett a későbbi palota magja.. A 
Hampton Court későbbi bővítésekkel, átalakításokkal, és felújításokkal 

nyerte el mai formáját. A palotában számos festmény van a falakon, a 
17-18. századi bútorzat is megmaradt, valamint fegyvergyűjtemény is 

található itt. A Hampton Court további érdekessége a kb. 1689-1695 
között ültetett világhírű, 60 hektáros sövénylabirintusa, és persze a 

csodálatos kertjei. Egy korai, Kopernikusz előtti csillagászati óra is 
felfedezhető a főépület homlokzatán. A Hampton Courthoz különböző 

szellemhistóriák társulnak: a 16. században a lakók rendszeresen 
beszámoltak arról, hogy szellemek kísértenek. A legújabb 

megmagyarázhatatlan esemény 2003. októberében történt, amikor 
egy biztonsági kamera egy "szellemnek látszó alak homályos alakját" 

rögzítette. Ezidőtájt a palota egy női látogatója is beírta a 

vendégkönyvbe, hogy lehet, hogy szellemet látott. 

Ár: 140 GBP, min. létszám: 4 fő 

 

 



Thomas Land 

Ezen kirándulásunk alkalmával utasaink betekintést nyerhetnek 

“Thomas” a mozdony csodálatos világába. A közel 6000 
négyzetmétéres gyönyörű parkban Thomas Land remek 

kikapcsolódást, élményt és szórakozást kínál kicsiknek és nagyoknak 
egyaránt. Thomas Land 12 fantasztikus vasútpályával, látványos, 

fedett játszóterével azonnal belopja magát a gyerekek szívébe, míg 
felnőtt utasaink a parkban sétálnak. 

Ez teljes gőzzel a Thomas Land Drayton Manor Park! 

Ár: 140 GBP, min. létszám: 4 fő 

 

Woburn Safari 
 

Egy napkicsit másképp. Töltse el napját a fantasztikus Woburn Safari-
ban, ahol több mint 80 állatfajjal találkozhat, tigrisekkel, 

oroszlánokkal, medvékkel. Ha családi programra vágyik, ez a tökéletes 
választás.  

 

Ár: 120 GBP, min. létszám: 4 fő 

 


