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             EURÓPA- KÖRÚT  
Berchtesgaden - Neuschwanstein -         
               London - Párizs 

 
 

Időpont: 2017. július 01. – 09. 
Utazás:  autóbusszal 
Elhelyezés: holidayhome, (2-3 háló + nappali felszerelt konyha, fürdőszoba, 
                                 2 éj F1 Hotel, Franciaország területén3 ágyas szobákban 
Ellátás:  önellátó  
 
1. nap Indulás a késő esti órákban (kb. 23:00) Kaposvárról. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel. Éjszaka az autóbuszon. 
 
2. nap Délelőtt érkezés Berchtesgaden hangulatos városába, itt teszünk egy rövid sétát, majd ellátogatunk a Sasfészekbe, 
Hitler egykori vendégházába. Egy alagúton kell bemennünk a hegy gyomrába, ahol az utolsó métereket lifttel tehetjük meg a 
Sasfészek közepéig. Innen csodálatos körpanoráma nyílik a környező alpesi hegyvilágra. Majd a Neuschwanstein-i kastélyt 
(előfoglalás szükséges) tekintjük meg. A kastélyok kastélyának nevezett csupa torony és bástya épületegyüttes egy 
magányos szirtfokon áll, egy alpesi tó közelében. Továbbindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel, este (~ 22:00) 
tranzitszállások elfoglalása Strasbourg környékén. 
 
2. nap Reggel továbbindulunk Calais kikötője felé. Átkelünk a La Manche csatornán, majd Anglia egyik legszebb 
kisvárosába, Canterbury-be utazunk, ahol rövid városnézés keretében a katedrális és a hangulatos utcák mesélnek a 
történelemről. Este London környékén a szállások elfoglalása. 
 
3. nap Egész napos városnézés London szívében: London Eye, Big Ben, Parlament, Westminster Apátság – a brit királyok és 
királynők koronázó temploma, St James Park, Buckingham Palota, Whitehall, Downing Street 10, Trafalgar Tér, Nelson’s 
Coloumn. Délután a Covent Garden forgatagában időzünk. 
 
4. nap A londoni városnézést délelőtt a British Múzeum bámulatos kincseinek szenteljük, majd séta London híres bevásárló 
utcáján a Regent street-en ezután lehetőségünk adódik Madame Tussauds panoptikumának megtekintésére vagy látogatás 
a Sherlock Holmes Múzeumban. Soho, végül London legszínesebb terét, a Picadilly Circus keressük fel. 
 
5. nap A londoni városnézés folytatása: a Natural History vagy a Science Múzeum meglátogatása; Harrod’s, később pihenés 
a Hyde Parkban. Végül vásárlás az Oxford Street-en. Délután a hírhedt Tower of London felfedezése és a Koronázási 
Ékszerek megtekintése, majd séta London egyik jelképévé vált Tower Bridge-en. 
 
6. nap Kora reggel a szállások elhagyása után átkelés a kontinensre. Folyamatos utazás rövid pihenőkkel, dél körül érkezés 
Párizsba, városnézés: a Montemarte-ra látogatunk, ahol a bizánci stílusban épült Sacre Coeur Bazilikát tekintjük meg, 
teszünk egy sétát a festők és művészek otthonában, majd ellátogatunk a híres mulatóhoz, a Moulin Rouge-hoz. Visszautazás 
a szállásra. 
 
7. nap Egész napos gyalogos városnézés Párizsban: Concorde tér, Champs–Élysées, Diadalív, Notre-Dame, Louvre, 
Invalidusok Dómja, sétahajózás a Szajnán, Eiffel torony megtekintése. Este hazaindulás, folyamatos utazás rövid pihenőkkel. 
 
8. nap Hazaérkezés az esti órákban. 
 
Részvételi díj: 104.900 Ft/fő, mely tartalmazza az autóbusz közlekedés, a szállás, a csatorna átkelés és idegenvezetés 
költségét. Nem tartalmazza a belépőjegyek, valamint az ajánlott utasbiztosítás költségét. 
 

 
 


