
1 
 

KIRÁNDULÁS A NYÁRI SZÜNETBEN 

ÉSZAK-ANGLIÁBA ÉS SKÓCIÁBA 

 

2017. július 02 – július 11. 

Indulás Kecskemétről a késő esti órákban, úti cél Amszterdam, éjszaka a buszon, utazás 

másnap estig. Este kompátkelés Amszterdamból Newcastle-be. Ezt az éjszakát a hajón töltjük 

4 fős kabinokban. 
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1. NAP - Reggel megérkezünk Newcastle-ba és továbbindulunk nyugati irányba 

Housesteads Erődítményébe. Ez a római kori erődítmény Hadriánus falán található, 

majd  Vindolanda római kori falu maradványainak megtekintése következik.  

Útban Edinburgh felé meglátogatjuk Sir Walter Scott, a nagy skót író, házát, 

Abbotsford House-t. A nagy skót író a határvidék szülötte volt, és képzeletét ősei 

hősiessége gyújtotta fel, akik az angolok ellen védelmezték hazájukat. Egyik 

leghíresebb regénye az Ivanhoe. Este érkezés Edinburgh-ba a szállásra.  

 

225km 

 

 

Housesteads 

 

Abbotsford House 
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2. NAP - Egész napos gyalogos városnézés Edinburgh-ban, St. Giles Katedrális, 

Edinburgh Castle, ahol megcsodáljuk többek között a skót koronázási ékszereket, és 

a Stone of Scone-t. Ez volt a skót majd az angol uralkodók koronázási köve, amit 

utoljára II. Erzsébet koronázásakor használtak 1953-ban, majd 2008-ban visszaadtak a 

skótoknak, amit addig a Westminster Abbey-ben őriztek. 

 

St. Giles Katedrális 

 

Edinburgh Castle 

 
 

Délután lesétálva a Royal Mile-on / egy mérföld hosszú utca/ meglátogatjuk a Palace 

of Holyroodhouse-t, a királynő hivatalos rezidenciáját Skóciában. Megtekintjük a 

királyi lakosztályt, melynek berendezése 18. századi. A kastély szoros kapcsolatban 

állt Máriával, a skótok királynőjével. Az utolsó Stuart, aki e falak között lakott Szép 

Károly /Bonnie Prince Charlie/ volt. Az út túloldalán megtekinthető a skót parlament 

épülete is.  

 

Palace of Holyroodhouse 

 

HMY Britannia 

 
 

Ha marad idő megnézzük a kikötőben horgonyzó HMY Britannia hajót.  

 

Este vissza a szállásra. 
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3. NAP - Reggeli után utazás a Loch Lomond and The Trossachs National Park-ba, 

Skócia és egyben Nagy-Britannia legnagyobb tavához. Ez a terület már a skót felföld 

mesés tájain található, ahol a skót felföld természeti szépségeivel fogunk 

ismerkedni.  

Loch Lomond 

 

Wallace Emlékmű 

 
 

Útban odafelé megállunk Stirlingben, Skócia egyik legnagyobb városában. Itt 

megtekintjük a Wallace Emlékművet, amely Sir William Wallace-nak állít emléket. 

Skót lovag volt, aki nemzete parasztjait szabadságharcba vezette az angol elnyomás 

ellen, I. Edward angol király uralma alatt, a skót függetlenségi harcok jelentős 

időszakában. Erről szól Mel Gibson „Rettenthetetlen” / Braveheart/ című filmje is.  

Este vissza a szállásra.  

 

 
225km 
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4. NAP - Reggeli után indulunk St. Andrew-ba a golf őshazájába. Itt található Skócia 

legrégebben alapított egyeteme, ide járt és itt találkozott William herceg és Kate 

Middleton. Kastélya a tengerparton csodálatos látvány.  

 

 

St. Andrew Kastélya  

 

Discovery 

 
 

 

Délután továbbindulunk Dundee-ba, ahol megtekintjük Scott kapitány 

felfedezőhajóját, a Discovery-t. Utána vissza a szállásra Edinburgh-ba.  

 

210km 
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5. NAP - Reggeli után indulás Glasgow-ba. A város az utóbbi időben a világ egyik 

kulturális fővárosává nőtte ki magát. Az óvárosban lévő 12. századi székesegyház, a 

városközpontban található art nouveau School of Art, melynek egyik szárnyát a város 

és a világ egyik leghíresebb építésze Mackintosh emelte. Itt van még a Modern 

Művészeti Képtár is. Városnéző túránk után indulunk visszafelé, és elmegyünk a 

„Lowland” whisky-központjába, a Glenkinchie  desztillálóba. Itt megnézzük, hogyan 

készül a skót whisky és módunkban lesz megkóstolni /csak 18 éven felüliek!  /.  

 
200km 

 

 

Katedrális 

 

Glenkinchie  desztilláló 
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6. NAP - Reggeli után indulunk Lindisfarne szigetére.  

Lindisfarne vagy Szent Sziget (angolul Holy Island) egy sziget Angliában, 

Northumberland megye északkeleti partjainál az Északi-tengerben. A 6. században ír 

szerzetesek kolostort alapítottak rajta és innen kiindulva térítették meg a 

kereszténységre Észak-Angliát. Fontos püspökségi központ volt, míg 793-ban a 

vikingek el nem pusztították. A 11. században újraalapították és a kolostor egészen a 

16. századig fennállt. 1550-ben egy kis vár is épült Lindisfarne-on. A sziget dagálykor 

kelet-nyugat irányban 4,8 km hosszú és 2,4 km széles; területe kb. 4 km2. 

Legközelebbi pontja 1,5 km-re van Angliától. Apálykor a tenger visszahúzódik a 

szárazföldtől elválasztó csatornából és homokos-iszapos korábbi tengerfenéken át 

lehet gázolni rajta; ezt hívták régen a zarándokok útjának. Ma már töltésre épült, 

autóval is járható út vezet a szigetre, ám a dagály ezt is minden nap elárasztja. Az út 

közepén oszlopokra emelt menedék található azoknak a gyalogosoknak, akiket 

útközben ért a dagály. Délután útban vissza Edinburgh-ba megtekintjük Tantallon 

Castle-t.  

 

 
225km 

 

 

Lindisfarne 

 

Tantallon Castle 
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7. NAP - Reggel indulunk Newcastle felé, útközben megállunk Alnwick Castle-nál, mely 

a Harry Potter filmek iskolai és seprűlovaglós jeleneteinek forgatási színhelye volt. 

Utána indulunk tovább a komphajóhoz. Este kihajózunk, az éjszakát a hajón töltjük 4 

fős kabinokban.  

 

 
200km 

 

 

Alnwick Castle  
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8. NAP - Reggel indulunk haza Amszterdamból, érkezés az éjszakai órákban.  

 

 

--- 

 

A szállás családoknál lesz, kettesével-hármasával elszállásolva Edinburgh-ban mind a hat 

éjszaka. Innen fogjuk a fenn olvasható programokat csillagtúraszerűen megvalósítani. 

Teljes ellátást kapunk a családoknál / ez 3x-i étkezést jelent: kontinentális reggeli / müzli, 

pirítós, vaj, lekvár, tea, kávé; csomagolt hideg ebéd, és meleg vacsora/. 

Költségek:  

- diákoknak 200 angol font / 18 éves korig/ 

- felnőtteknek 220 angol font 

Útiköltség: az „MB Tourismo Euro V” full extrás autóbuszával kb. 5000 km: 55.000.-Ft/fő/45 

utas esetén, + 100 angol font a kompátkelésre. 

Miután tranzitszállás nincs, a kompon alszunk (oda-vissza egyaránt) 4 fős kabinokban, 

luxushajón. 

Jelentkezési határidő: 2016. november 10-ig 30.000 Ft. előleggel. A fennmaradó összeg havi 

részletekben májusig fizetendő be. December: 20.000Ft, január: 5000Ft + 60 font, + 4X 60 

font. 

Jelentkezni Dezsőfi Beatrix tanárnőnél lehet.  


