
Kirándulás autóbusszal Londonba 
2010. október 10-től 16-ig 

 

London az Európai Unió legnépesebb városa hűen megőrizte évszázados 

tradícióit. A nyüzsgő metropoliszban sok történelmi látnivaló, számtalan színház, 

múzeum és zöld park várja a látogatót. Ezek közül legjelentősebb a Westminster 

apátsági templom, Buckingham-palota, British Museum, Nemzeti Galéria, a 

Hyde Park. Fontos látványosságnak számít még a Szent Pál Katedrális, 

Madame Tussauds viasz kabinetje, a London Bridge, a Tower-híd és a Tower 

és sok más látnivaló.  

 

A Londontól nyugatra található Stonehenge, az ötezer éves titokzatos kő 

építmény, a Windsor-i kastély és a Salisbury-i katedrális jelentős turisztikai 

látványosságai a szigetországnak.  

Londont elhagyva, hazafelé jövet megszállunk Rotterdamban majd Maastricht 

érintésével érkezünk Münchenbe. 

 

Utazás:  Modern, légkondicionált autóbusszal, helyi, magyar ill. német nyelvű 

idegenvezetővel. 

 

Elhelyezés: Egy- vagy kétágyas, zuhanyzóval, WC-vel ellátott szobákban, 

jóminőségű hotelekben. 

 

Részvételi díj:   640,-- €uro;                Felár egyágyas szobára:         150,-- €uro 

A részvételi díj – az ebédek kivételével – fedez minden költséget (szállás, reggeli, 

vacsora, belépődíjak, borravalók, idegenvezetés, szállítás) az utazás folyamán.  

 

Fizetési feltételek: Jelentkezéskor, de legkésőbb április 16-ig 200,-- €uró 

előleget kérünk befizetni. Az előleg befizethető személyesen vagy az alábbi 

kontóra:  

Mekker Árpád, Stadtsparkasse Augsburg, 

KontoNr.: 240268052, BLZ 720 500 00 
 

A részvételi díj többi részét szeptember 1-ig kell befizetni. Túljelentkezés esetén 

a befizetési sorrend a döntő. Szeretettel várjuk jelentkezésüket. 

 

Merka János 
plébános 

 

Részletes program 
 

1. + 2. nap, vasárnap és hétfő 2010. okt.10-11.:  

Indulunk vasárnap 15.00 órakor Münchenből, az  Elisenstr.-ról, az Astl-Reisen 

utazási iroda buszával, két buszvezetővel. A La Manche-csatornán komphajóval 

vagy az alagút-vonattal jutunk Dover-nél a szigetországba. 

Megérkezés Londonba 12.00 óra körül. Miután elfoglaltuk szobáinkat, szabad 

program a vacsoráig. Vacsora után városnézés (busszal vagy anélkül), esti 

sétahajókázás a Temzén Greenwich-től a Westminster-ig, magyar nyelvű, 

helyi idegenvezetővel. Angliában idegenvezetőnk a londoni Magyar Katolikus 

Misszió egyik tagja.  

Szállás 3 éjszaka Londonban: Custom House Hotel 

 

3. nap, kedd, okt. 12.:  

Városnézés Londonban: Westminster, Szent Pál Katedrális, Madame Tussauds 

viasz kabinetje, Tower stb. 

 

4. nap, szerda, okt. 13.:  

Kirándulás Salisbury, Stonehenge és Windsor-ba. 

 

5. nap, csütörtök, okt. 14.:  

Reggeli után elhagyjuk hotelünket és délutánig ismerkedés Londonnal: Hyde 

Park, Buckingham-palota, stb. 

17.00 órakor indulunk Harwich-ba: 20.00 óra körül felszállás a komphajóra, 

vacsora, alvás és reggeli a hajón.  

 

6. nap, péntek, okt. 15.:  

Megérkezés 7.45-kor Hoek van Holland-ba (Rotterdamtól 30 km). Késő délutánig 

városnézés Rotterdamban helyi, német nyelvű idegenvezetővel, majd tovább 

utazunk Maastrichtba (ca. 200 km). 

Szállás 1 éjszaka Maastricht-ban: NH-Hotel, Forum 110. 

 

7. nap, szombat, okt. 16.:   

Reggeli után városnézés Maastricht-ban helyi, német nyelvű idegenvezetővel kb. 

10.00 óráig, majd hazaindulunk. Ebéd az autópálya valamelyik pihenőjében. 

Megérkezés Münchenbe, kiinduló helyünkre 20.00 óra körül.  

 

– – – Programváltoztatás joga fenntartva! – – – 


