
Kedves benkős diákok és szülők! 

Az alábbi tanulmányi utazásra szeretném invitálni a 8-diktól 12-dikes évfolyamos benkős diákokat a 

nyári szünetben. Az utazást szervező iroda az elmúlt negyed század során Magyarország egyik vezető 

diákutazási irodájává vált, színvonalas utakat szervez megbízható idegenvezetőkkel. 

https://www.studentlines.hu/nyugat-europai-utazasok/ Természetesen a mindenkori és az adott 

országokra vonatkozó Covid-19 járványügyi szabályok betartásával, beoltott, EU-s oltási igazolvánnyal 

rendelkezők jelentkezhetnek. Kitűnő 

alkalom a nyelvgyakorlásra, az angol 

kultúra megismerésére. 

Jelentkezés 42.000 Ft (előleg és 

biztosítások1) befizetésével Tongori 

Ágota tanárnőnél legkésőbb 2022. 

március 3-ig. Kérjük, az alábbi 

jelentkezési lapot és egyben szülői 

nyilatkozatot (18 éves kor alatt) 

szíveskedjenek kitölteni. 

További részletek befizetése: április 11. hétfő; május 12. csütörtök; június 9. csütörtök; július 7. 

csütörtök. 

Az utazás kapcsán a jelentkezők és szüleik részére tavasszal szülői értekezletet tartunk az utazási iroda 

képviselőjének részvételével. 

Kísérő tanárok: Tongori Ágota és Tóth Noémi 

…………………………………………………………………………………………………………… 

 

Alulírott, …………………………………………………………….. (tanuló neve) ………… osztályos 

tanuló szülője nyilatkozom, hogy gyermekem jelentkezik a Cornwall – Devon londoni látogatással 

elnevezésű utazásra. Vállalom az utazás díjának az ismertetőben közölt részletekben való befizetését. 

Kelt: ………………………………………………………..  

………………………………………………………………(szülő neve és aláírása) 

  

                                                           
1 Biztosítások: poggyász, baleset, betegség; útlemondási 

Cornwall – Devon londoni látogatással https://www.studentlines.hu/cornwall/ 

Szállás: családoknál (leinformált, bevált vendéglátó családoknál) 

Ellátás: A családoknál félpanzió (kontinentális reggeli, meleg vacsora). Teljes panzió igényelhető 

Tranzitszállás: 3 x 1 éj tranzitszállóban, 3 ágyas szobákban, önellátással 

8 nap 

Stonehenge, Cornwall (Land’s End, St Michael’s Mount  szigete), Eden Project, Lanhydrock 

House, Devon (Kents Cavern barlang, Exeter), Cheddar, Bath, London 

Időpont: 2022. augusztus 14-21.  

Részvételi díj 18 éves korig: 205.800 Ft (Az árak a 18 év alattiakra vonatkoznak; 18 év felett kb. 

15.000 -20.000 Ft-tal több. ⁎+ kb 7.600 bizt. és 4000 teljes panzió a családoknál 

https://www.studentlines.hu/nyugat-europai-utazasok/


Költőpénz legyen a gyerekeknél: megálláskor venni szoktak nasit, s a tranzitszállásokon kell is, hogy 

tudjanak ennivalót venni! Az idegenvezetők tudják, hogy hol, melyik megállásokkor kell bevásárolni. 

Családos elhelyezés esetén apró ajándékkal illik meglepni a vendéglátókat (pl. csokoládé, bor) 

Az árak a 18 év alattiakra vonatkoznak; 18 év felett kb. 15.000 -20.000 Ft-tal több.  

Csak oltottak jelentkezhetnek. 

Nagy-Britanniába útlevél szükséges. (Az érvényes úti okmányokról a jelentkezők gondoskodnak.) 

A teljes részvételi díj kifizetése az utazás előtti 35. napig meg kell, hogy történjen az utazási iroda felé, 

tehát nekünk előbb. 

A családoknál való elhelyezés valóban a kultúra megismerését és az esti angol társalgást szolgálja, 

valamint biztonságot is nyújt. 


