
 

 
SZÜLŐI ÉRTEKEZLET! 
2015.10.15. 16:30 
Győrújbarát, II. Rákóczi 
Ferenc Általános Iskola 
F4 terem

Jelentkezés és érdeklődés: Mészáros Anita angoltanárnál anita.meszaros.pe@gmail.com

Utazás: Autóbusszal (légkondicionálás, DVD)                                                                                             
Szállás: London Holiday Park Mobil Home-okban                              
Ellátás: Mobil home-okban önellátás vagy teljes panzió igényelhető.                                                                         
1. nap PASSAU  
Délelőtt indulás Győrből. Városnézés a „Három 
folyó városában”, Passau-ban (Óváros, Dóm, 
Gizella királyné sírja). Utazás Németországon és 
Belgiumon keresztül. Éjszaka a buszon. 

2. nap DICKENS ANGLIÁJA 
Átkelés Angliába a Csalagúton. Városnézés 
Dickens városában, Rochester-ben (várrom, 
Guildhall Museum: "brass rubbing", börtönhajó), 
majd látogatás a Dickens World-ben (különleges 
utazás a Viktoriánus korba, ahol Dickens alakjai 
kalauzolnak körbe a XIX. szd-i Angliában). Délután 
érkezés a szálláshelyre. 

3. nap LONDON FELFEDEZÉSE 
Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, 
Whitehall: Lovastestőrség laktanyája, Downing 
Street 10, zenés őrségváltás a Buckingham 
Palotánál, St. James' Park, The Mall, Piccadilly 
Circus, Soho, China Town, Trafalgar tér, látogatás 
a National Gallery-ben.  

4. nap KENSINGTON-NEGYED 
Délelőtt látogatás - a csoport választása szerint – 
a Natural History Museum-ban (dinoszauruszok, 
földrengés-imitáció, esőerdő stb.) vagy a Science 
Museum-ban (a tudomány és technika fejlődése), 
majd séta a Hyde Parkban (Diana Memorial 
Fountain, Albert Memorial). Délután London 
megtekintése felülnézetből a világ egyik 
legnagyobb óriáskerekéről, a London Eye-ról.  

5. nap MÚZEUMI SÉTA 
Délelőtt a páratlan gyűjteménnyel rendelkező 
British Museum megtekintése (ókori kincsek, 
Rosetti kő, múmiák, stb.), majd szabadprogram, 
vásárlási lehetőség az Oxford Street-en. Délután 
barangolás a Covent Garden-ben, majd a City-n 
áthaladva séta a Tower körül (Tower Bridge, St. 
Katharine's Docks). 

6. nap GREENWICH 
Délelőtt utazás Greenwich-be. Látogatás a 

Hajózási Múzeumban (Nelson kiállítás, hadihajó-
szimulátorok, stb.) majd séta a kikötőbe. Délután 
átkelés a kontinensre a Csalagúton. Hazafelé 
városnézés Flandria legszebb városában, Brugge-
ben (Szentvér-kápolna, Bruggei városháza, Notre 
Dame, Csatornák partja). 

7. nap BAROKK CSODA SCHÄRDING 
Utazás Németországon és Ausztrián keresztül. 
Reggeli városnézés Ausztria legszebb barokk 
városában, Schärding-ben. Séta a Palotaparkban, 
a Főtéren és a Duna partján. Érkezés Győrbe a 
délutáni órákban. 

 
Az utazás részvételi díja tartalmazza a 
programban szereplő összes belépődíjat is! 

 

ÁR ÉS INDULÁSI IDŐPONT: 
 

2016. június 05. – 11. (7 nap) 
 

 Részvételi díj: 109.800,- Ft/fő  
 

20.000,- Ft/fő előleg befizetése: 2015.11.02-ig, 
a fennmaradót 6 havi részletben 2015. április 

30-ig kérjük. 
Szálláshely: gondozott Holiday Parkokban található 
komfortos, otthonosan berendezett, 6-8 személyes 
Mobil Home-okban. (konyha, hűtő, fürdőszoba) 

 
Teljes panzió: 
- a részvételi díj étkezést nem tartalmaz. 
Igény esetén a teljes panziós ellátás ára a 
teljes kinn tartózkodás idejére:    
   7.800,- Ft/fő. 
- 18 éven felüliek felára 7.000,- Ft / fő 

 
Aegon biztosító Világlátó utasbiztosítás Arany fokozatú 
biztosítása (tájékoztató információ): 
- 14 éves korig:   2.310,- Ft 
- 14 – 65 éves korig:  3.500,- Ft 

 
www.studentlines.hu   Student Lines a hazai idegenforgalmi piac egyik legstabilabb szereplője, mely 1994 óta több mint hatvanezer diák utazását bonyolította le sikeresen.  



Kedves Szülők! 

 

Örömmel értesítjük Önöket, hogy a Student Lines Diákutazási Iroda – Tanulmányi 
Kirándulás Angliában – Selfie 2016 néven utazást szervez a tanév utolsó hetében, - 
a projekt hét időszakában,-  melyen a mi iskolánk tanulói is kedvezményesen részt 
vehetnek. A felügyeletet természetesen iskolánk tanárai biztosítják. 

Az utazás alatt olyan londoni nevezetességeket látogatunk meg, amelyek az angol 
nyelvi tankönyveink anyagának szerves részét képezik. Ezért az utazáson való 
részvétel megeleveníti a tananyagot, segít az angolszász kultúra megismerésében, 
lehetőséget ad a nyelv autentikus környezetben való alkalmazására, motivációt nyújt 
a későbbi folyamatos nyelvtanuláshoz. 

Természetesen a német nyelvet tanulókat is szeretettel hívjuk, hiszen a mellékelt 
programból látható, hogy számos nevezetességet fogunk megtekinteni német 
nyelvterületeken is. 

Az érdeklődőknek 2015.10.15-én 16:30-17:30-ig szülői értekezletet tartunk, 
amelyen a Student Lines Diákutazási Iroda (Magyarország egyik legnagyobb diák 
utaztatási irodája) munkatársának tehetik fel kérdéseiket, és első kézből kaphatnak 
szakszerű válaszokat.  

Kérjük, hogy az alábbi VÁLASZLAP-ot 2015. október 14-ig (szerda) gyermekével - 
saját nyelvtanárának - szíveskedjen visszaküldeni. 

 

Bízva abban, hogy az Önök támogatásával tanulóink számára maradandó élményt 
szerezhetünk, 

 

Tisztelettel:     

P.H.   Gottlieb László 

                igazgató 

Győrújbarát, 2015. október 08. 

✄✄✄✄-------------------------------------------------------------------------------------------- 

V Á L A S Z L A P 
Kérjük, hogy karikázza be választását! 

• Részt veszek a (Tanulmányi kirándulás Angliában – Selfie 2016) szülői 
értekezleten 

• Nem kívánok részt venni a szülői értekezleten 

 

Gyermek neve / osztálya:  _____________________________  /  ______ 
 
Szülő neve:     _____________________________  

Elérhetősége:   _____________________________ (e-mail) 


