
London -  Párizs - Disneyland
                                                            Nyelvgyakorlás anyanyelvi környezetben

Időpont: 2014. szeptember  (10 nap / 7 éjszaka)
Útvonal: Miskolc – Brüsszel – Canterbury -  London  – Párizs – Versailles - Miskolc
Utazás:  komfortos, légkondicionált autóbusszal
Szállás:  1 francia tranzit + 3 párizsi éjszaka Formule 1 szállodában, 3 éjszaka Londonban családoknál
              F1 szállodában 3 ágyas elhelyezés, 2 ágyas felárral 
Ellátás:  3 reggeli, 3 vacsora a londoni házaknál, Párizsban és a tranzitszálláson önellátó 
Reggeli igényelhető a F1 szállodában: 1.600 Ft/fő/nap árban. 
Csomagolt ebédre Londonban, valamint napi egy meleg főétkezésre lehetőség van Párizsban is egy kedvezményes áru 
étteremhálózat egységeiben kb. 13 Eur/alkalom áron. 
Min. létszám:40 fő

Programtervezet: 
1. nap: Indulás a késő délutáni órákban, éjszaka az autóbuszon. 
2. nap: Városnézés Brüsszelben: Grand Place, St. Mihály templom, Pisilős kisfiú, Atomium, Europa park), 
tranzitszállás Franciaország területén.
3. nap: Átkelés Angliába, Útban London felé a  Canterbury katedrális/vagy a Leeds kastély megtekintése, 
majd  érkezés  Londonba.  Ismerkedés  a  Tower  környékével.  Szállás  3  éjszakán  keresztül  Londonban 
családoknál, ahol lehetőség adódik az angol nyelv használatára, ill. gyakorlására. 
4. nap: London nevezetességei: Parlament-Big Ben, Buckingham Palota, James Park, Trafalgar tér, Downing 
Street 10, Madam Tussaud Panoptikum.
5.  nap: A londoni  városnézés folytatása: a  Természettudományi  Múzeum/vagy  a Tudományos  Múzeum 
meglátogatása.  Pihenés a Hyde Parkban, vásárlás az Oxford Street-en.  Búcsúzóul  London panorámájának 
megtekintése a London Eye-ról. 
6. nap: Délelőtt látogatás Greenwich-be (Királyi Obszervatórium), majd átkelés a csatornán az un. Csalagúton 
keresztül. Este érkezés Párizsba. Szállás 3 éjszakán keresztül Párizsban. 
7. nap: Egész napos városnézés Párizsban: Notre Dame, Pont Neuf, Louvre, Tülériák kertje, Concord tér, 
Champs Élysées, Napóleon diadalíve, Montmartre, Sacre Coeur Bazilika.
8. nap: Ismerkedés a francia főváros további nevezetességeivel.  múzeumlátogatás. Párizs „by night”, az 
Eiffel torony és környéke, fakultatív sétahajózás a Szajnán. 
9. nap: Ahol a gyerekek álmai valóra válnak - A párizsi Disneyland. Európa legnagyobb és leglátogatottabb vi-
dámparkja,  a  csodák  világa,  ahol  a  gyermekek  és  a  felnőttek  is  egyaránt  életre szóló  emlékeket  kapnak. 
556.560 négyzetkilométeren összesen több, mint 50 féle játék található.

Indulás hazafelé este. 
10. nap: Érkezés az esti órákban. 

Részvételi díj: 119.000 Ft/fő diákok (17 évig) számára + BBP biztosítás (kb. 500 Ft/fő/nap)
Felárak: 18 évet betöltött diákok/felnőttek felára Londonban    7.500 Ft/fő/3 nap
                2 ágyas felár F1 szállodákban 10.000 Ft/fő/4 éjszaka 
                csomagolt ebéd Londonban: 2.500  Ft/fő/3 alkalommal 
A részvételi díj tartalmazza az autóbuszközlekedés, a komp-csalagút átkelés, a 7 éjszakai szállás, a 3 reggeli, a 
3 vacsora Londonban, és az idegenvezetés költségét. Nem tartalmazza a belépők, a fakultatív sétahajózás és 
az utasbiztosítás díját. 

Az utazás ideje alatt lehetőség nyílik az angol és a francia nyelv használatára és gyakorlására 
anyanyelvi környezetben!

Nyelvtanulás – szórakozva!


