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ANGLIAI    KIRÁNDULÁS    TERMÉSZETBÚVÁROKNAK 
(SZAKMAI IDEGENVEZETÉSSEL) 

Indulás: 2016.június 26-28. (a kompmenetrendtől függően) 
Utazás: autóbusszal  
Elhelyezés: Angliában családoknál (London, Plymouth), tranzithotelben és 
hajókabinban,  Németországban  tranzithotelben 
Ellátás: családoknál teljes ellátás, angliai hotelben reggeli, a hajón és a német 
hotelben önellátás 

Program: 
1. nap: indulás Miskolcról a hajnali órákban (további felszállás bárhol az M3-as és az
M1-es vonalán). Folyamatos utazás Ausztrián, Németországon keresztül, tranzitszállás 
Kölnben.  

2. nap: utazás tovább Calais-ba, átkelés a Csalagúton, látogatás a John Aspinall
alapította Howlett Safari Parkban (F:17 gbp diák, 21gbp felnőtt) (nyugati síkvidéki 
gorilla, keskenyszájú orrszarvú, bongó, hó- és ködfoltos párduc, ocelot, hiénakutya 
stb.). A magánállatkert fontos feladatának tartja a veszélyeztetett fajok 
tenyészprogramjaiban való sikeres részvételt. www.aspinallfoundation.org 
vagy helyette választható városnézés Canterbury-ben: katedrális (F: 7 gbp diák, 9 
gbp felnőtt), óváros, vásárlás.  
Este érkezés Londonba, szállás családoknál. 

3. nap: Délelőtti programunk Kew Gardens (F: 11 gbp 16 éves kortól, 16 év alatt
ingyenes):  
A 900 hektáron elterülő királyi botanikus kert a világ egyik legnagyobb 
növénygyűjteménye, mintegy 30.000 fajta növénnyel, sok közülük különleges 
üvegházakban található. www.kew.org 
vagy: London Zoo (F: 14 gbp diák, 19 gbp felnőtt), a földkerekség egyik legrégebbi 
nyilvános állatkertje, melynek gyűjteménye hatalmas és világhírű. (Néhány a 
ritkaságok közül: galapagoszi óriásteknős, királykobra, komodói varánusz, sziklaugró 
pingvin, dolmányos hangyász, véznaujjú maki, szumátrai tigris, maláj tapír, okapi.) 
www.zsl.org/zsl-london-zoo 
vagy: Camden Town, piac, szabad program 

Délután a természettudományos oktatás fellegvárába, a Natural History Museum 
(Természettudományi Múzeum) csodás épületébe látogatunk, ahol mintegy 70 millió, 
az élet- és földtudományokkal kapcsolatos tárgy található öt nagyobb gyűjteménybe 
sorolva: őslénytan, növénytan, rovartan, állattan, ásványtan. A példányok egy 
része Charles Darwin gyűjtéséből származik. A múzeum leginkább a katedrálisszerű 
épületben kiállított dinoszaurusz csontvázairól híres. Másik ikonikus látnivalója 
a 25 méter hosszú kékbálna-csontváz és modell. www.nhm.ac.uk    
Innen csupán néhány lépésnyire áll a Science Museum, a világ legnagyobb 
tudományos gyűjteménye, mely átfogja a tudomány valamennyi területét a 
repüléstől, az emberi test rejtelmein át, az orvostudományig. Itt látható Stephenson 
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első gőzmozdonya, a világ első DNS modellje, az Apollo 10 parancsnoki kabinja és a 
10.000 éves óra, amely évente egyet üt, mutatója évszázadonként megy egyet előre, és 
kakukkja ezerévente  kakukkol. www.sciencemuseum.org.uk 
Este buszos városnézés London belvárosában. 
 
4. nap: Délelőtti programunk Greenwich: a Királyi Obszervatórium (F), 0 
hosszúsági fok, a Nemzeti Tengerészeti Múzeum és a Cutty Sark teaklipper (F: 14 
gbp diák, 17 gbp felnőtt, kombinált jegy mindkét helyre) megtekintése. 
www.rmg.co.uk 
Délután londoni városnézés: hajóval (F: 7 gbp diák, 13 gbp felnőtt) a Temzén 
Greenwich-től Westminsterig (1 óra), majd onnan gyalog: Houses of Parliament, Big 
Ben, Westminster Abbey, Whitehall, 10 Downing Street, St.James’s Park, 
Buckingham Palace, The Mall, Trafalgar Square  
 
5. nap: Indulás Londonból Cornwallba, útközben megállunk Stonehenge ősi  
köveinél (F: 9 gbp 16 év alatt, 13,5 gbp diák, 14 felnőtt). Érkezés Plymouth 
kikötővárosába, rövid városnézés, szállás családoknál.  
 
6. nap: Cornwalli kirándulásunk első állomása az Eden Project (F: 13 gbp 16 év 
alatt, 18 gbp diák, 23 gbp felnőtt). Az Éden projekt egy hatalmas, buborékokból álló 
életközösség-gyűjtemény, mely a világ legnagyobb üvegháza – igaz, átlátszó 
műanyagból épült, a focilabdához hasonlóan öt- és hatszögletű elemekből. Ez a 
hatalmas üvegház bemutatja az emberiség és a növényvilág kapcsolatának történetét. 
Az egyik óriási kupola (bióma) alatt a mediterrán, a másikban a trópusi, míg a 
szabadtéri kiállításon a cornwalli növényvilágot ismerhetjük meg. 
www.edenproject.com 
 
Délután látogatás Heligan Elveszett Kertjeiben (The Lost Gardens of Heligan) (F:  
6 gbp diák, 10 gbp felnőtt). A Golf-áramlat hatására olyan az itteni mikroklíma, hogy a 
látvány meseszerű: szubtrópusi dzsungelben érezhetjük magunkat a hatalmas pálmák, 
páfrányok és bambuszligetek között megcsillanó vízfelületek mellett. 
Ez a világ egyik legérdekesebb botanikus kertje. A 18. század közepétől a 20. század 
elejéig a Tremayne család tulajdonában volt a hatalmas Heligan birtok, ahol csodálatos 
kertet hoztak létre. Miután a család az első világháború alatt elvesztette a birtokot, a 
korábban gyönyörű kertet többé nem gondozták, a növényzet elburjánzott, és a kert 
elhagyatottá vált, és majdnem egy évszázadra elveszett a világ számára. Az 1990-es 
években a birtok ismét a Tremayne családé lett, ekkor örökölte meg az egyik 
leszármazott. Hatalmas munkálatok kezdődtek el, hogy a híres kert, melynek 
különböző részei más-más hangulatot árasztanak, újra régi pompájában tündököljön. 
Itt található Európa egyetlen ananásztermő helye, másik különleges látványossága a 
Dzsungel, ahol óriási szubtrópusi páfrányok nőnek. Legkedveltebb látványosságai 
pedig a szobrok, melyek az évszakokkal együtt változnak. http://heligan.com/ 
 
7. nap: Ismerkedés a sziklás tengerpart növény- és állatvilágával a Lizard-félszigeten, 
Anglia legdélebbi pontján. Megcsodáljuk a csak itt található növényritkaságokat (pl. 
Cornish heath), tanulmányozzuk az élővilágot a homokos tengeröblökben, 

http://www.erdekesvilag.hu/tulmeretezett-kutyak/
http://www.erdekesvilag.hu/gyonyoru-fuggoleges-kertek/
http://www.erdekesvilag.hu/ciprus-teljesen-elhagyatott-szellemvarosa-es-repulotere/
http://www.erdekesvilag.hu/dunrobin-kastely-a-sutherland-grofok-rezidenciaja/
http://www.erdekesvilag.hu/12-varazslatos-foldontuli-taj/
http://www.erdekesvilag.hu/40-evig-elt-a-dzsungelben-egy-vietnami-ferfi-a-fiaval-teljes-elszigeteltsegben/
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megfigyeljük a kőzeteket, séta Kynance Cove sokszínű márványszikláihoz (serpentine 
rock=kígyókő). Végül Gweekben meglátogatjuk a National Seal Sanctuary-t, ahol 
több fókafaj beteg, sérült egyedeit ápolják, hogy újra visszaengedhessék őket a 
tengerbe. A kirándulás során betekintést nyerhetünk az itteni állatmentő munkába, s 
fókákon kívül pingvinekkel és vidrákkal is közelebbi kapcsolatba kerülhetünk. 
www.visitsealife.com/gweek (F: 9 gbp diák, 10 gbp felnőtt). 

8. nap: Indulás Plymouth-ből, egész napos kirándulás Anglia egyik legszebb
vidékére, a Dartmoor Nemzeti Parkba. Ismerkedünk az őstölgyes, zuzmós erdők 
(Lydford Gorge, F: 3 gbp diák, 6 gbp felnőtt, www.nationaltrust.org.uk/lydford-
gorge), a hegyvidéki hangások és a tőzeglápok gazdag állat- és növényvilágával, 
felfedezzük e változatos táj szépségeit és értékeit. Szállás Weymouth-ban. 

9. nap: Reggeli indulás Weymouth kikötőjéből, 3,5 órás hajóúttal érjük el utunk
szervezett utazások által legritkábban kínált helyszínét, a Nagy-Britannia és 
Franciaország között található csatorna-szigetet, Jersey-t. Itt egész napos látogatást 
teszünk Gerald Durrell ritka fajok tartására, tenyésztésére és természetbe történő 
visszajuttatására specializálódott állatkertjében, a Jersey Zoo-ban (F: 12 gbp diák, 
14,5 gbp felnőtt + helyi busz 4 gbp/fő).  Durrell 1959-ben alapította meg „bárkáját” a 
kihalófélben lévő fajok kutatása és megmentse érdekében. A közel 200 fajból álló 
gyűjtemény páratlan a világon. (Sikertörténeteik egyike pl. a mauritiusi rózsaszín 
galamb megmentése: a természetben megmaradt 10 példányból a fogságban történő 
szaporításnak és visszavadítási programnak köszönhetően 15 év alatt egy stabil, 360 
egyedből álló, vadon élő állományt sikerült létrehozni.) www.durrell.org 
Este indulás vissza a szárazföldre, kilencórás hajóút után kötünk ki, szállás kabinokban 
a hajón. 

10. nap: Reggel érkezés Portsmouth kikötőjébe, onnan a tengerparton indulunk
Dover felé. Útközben megállunk Brightonban (móló, tengerparti sétány) majd 
kirándulás a Seven Sisters csodálatos mészkőszikláihoz. Visszatérés a Csalagúton, 
majd utazás Németországba, szállás Kölnben. 

11. nap: Utazás haza, érkezés Miskolcra a késő esti órákban.

Részvételi díj: 159.000,-Ft + kb.100 GBP (A hajóút pontos árát csak október végén, a 
jövő évi menetrend kiadásakor tudjuk meg, akkor kiírjuk a programba.), 
 (+ 30 GBP felnőtt felár, ez a családi elhelyezések éjszakáira vonatkozik.)  
Az ár nem tartalmazza a belépőket és a biztosítást. A fizetős látnivalókat (F) betűvel 
jelöltük a belépők várható árával együtt, ezek választható programok. 

Érdeklődni lehet Petrány Erika szervezőnél (pwerika0206@gmail.com), weboldal: 
foldrajzmagazin.hu/turizmus/anglia-2016-junius/ 

Az út során szakmai idegenvezetést is (biológia, földrajz) biztosítunk! 
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