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Indulás: Gyülekezés 2015. július 8-án, szerda este 20:45-ig, Esztergomban a Ferences Gimnázium gazdasági bejáratánál. Esztergomból 21:00-kor
indulunk busszal Belgiumba. További felszállási lehetőség: Budapesten, a Műcsarnok mögött a homokóránál. A Műcsarnoktól 22:00-kor indulunk
tovább.
Érkezés: 2015. július 18-án reggel 5 órára Budapestre, 6 órára Esztergomba.
Költség: 225 EUR + 40 GBP + 50 000 Ft (szállás + utazás + kompok + belépők), melyből 30 000 Ft jelentkezésnél fizetendő foglalóként, a többi
pedig 2015. június 1-ig. A foglaló a közös komp, busz- és autópálya költségeket fedezi, visszamondás esetén csak abban az esetben tudjuk visszaadni,
ha sikerült magad helyet találnod más jelentkezőt.
Költőpénz: Nagy-Britanniában és Skóciában a hivatalos fizető eszköz az Angol Font (GBP). A skót fizetőeszközt egy az egyben váltják a Fonttal.
Bankkártyával szinte mindenütt fizethetünk, de kisebb helyeken (pl. pubok) 10 GBP alatti vásárlás esetén 0,5 GBP kezelési költséget felszámolnak.
Étkezés: Az étkezés teljesen önellátó. Estére érdemes hozni melegítős konzerveket, zacskós tésztákat, leveseket. Ezek elkészítéséhez a szállásokon
konyha áll rendelkezésre, de hogy elkerüljük az egy tűzhelyhez való sorbanállást, ezért akinek van kemping gázfőzője, mindenképp hozza el. Kéthárom naponta érinteni fogunk nagyobb városokat, ahol szupermarketekben (pl. Tesco) hazai árakon tudunk élelmiszert vásárolni. Kisebb falvakban és
a városokban egyaránt mindenütt vannak „pub-ok”, melyek a hazaiakkal ellentétben a helyi közösség kulturált találkozó helyei. Itt nem csak italt lehet
vásárolni, hanem ételek is vannak, egy menü ára kb. 10 GBP. Városokban étkezésre a legolcsóbb lehetőség a Wetherspoon
(http://www.jdwetherspoon.co.uk/) vendéglőlánc.
Pakolás: Próbáljunk meg a lehető legkevesebbet hozni, mert a busznak kicsi a csomagtere. Kerüljük a papírdobozba való csomagolást, ill.
kartonszámra ne vásároljunk vizeket, mert úgy sem lesz elég, csak a helyet foglalja. Csomagodat vedd kétfelé (de ne több felé!): legyen egy kisebb
hátitáska, amelyben benne vannak személyes irataid, pénzed, fényképezőgéped, fogkeféd és fogkrémed, továbbá egy pulóver (este a buszon hideg van),
esőkabát, egy közepes méretű ásványvizes palack. Ezt vidd fel a busz fedélzetére. A nagycsomagodba legyen minden, amit egész nap nem használsz,
amit csak este a szálláshely elfoglalása után kell elővenned.
Általános felszerelés: hálózsák (biztonság kedvéért) termosz vagy kulacs napközbenre, esőkabát, fejlámpa, bakancs vagy túracipő és egy váltócipő,
fürdőruha, meleg öltözet (hosszúnadrág, pulóver, kabát, sapka). Érdemes hozni egy kisebb hátizsákot napi túrákhoz az aznapi ennivalónak,
esőkabátnak. Londoni várásnézés keretében érdemes bevásárolni a Primark vagy a Sportsdirect láncok egyikében, mert a ruhanemű sokkal olcsóbb
Angliában, mint itthon. Londonban az Oxford Street-en van egymáshoz közel mindkét láncból:
Sportsdirect: sportsdirect.com, London, W1D 1ND, Oxford Street 150/154.
Primark: primark.com, London, W1D 1AU, Oxford Street (East) 14-28. & Tottenham Court Road 3.
Időjárás: Skócia, ezen belül is a Belső-Hebridák (Skye-sziget) időjárása eltér hazánk kontinentális időjárásától. Szeles esős, hűvös idő jellemző a
térségre. Ha így készülünk, akkor jól fogjuk érezni magunkat.
Elektromos áram: Brit szabvány miatt átalakító szükséges a konnektorokhoz! Akinek van átalakítója mindenképp hozza el! Ezekre már normál
(magyar) hosszabbító csatlakoztatható.
Feltétlenül szükséges: érvényes útlevél vagy személyi igazolvány!
Biztosítást mindenki egyénileg intézi igényei szerint. A biztositas.hu oldalon lehet tájékozódni, és egyben meg is lehet kötni a biztosítást. Érdemes
kiváltani az Európai Egészségbiztosítási Kártyát, további információ ehhez: oep.hu
Jelentkezési határidő: 2015. január 15. Jelentkezni Fejes Istvánnál lehet az e-mail cím és a telefonszám megadásával. A jelentkezéssel
párhuzamosan kérjük a 30 000 Ft foglalót is befizetni.
Fejes István elérhetősége: mobil: +36-20-400-58-39; e-mail: fejesistvanofm@gmail.com
A foglaló és a fennmaradó költség a megadott valutában és csak készpénzben fizethető Esztergomban, a Frankában Fejes Istvánnál vagy
Budapesten a Szent Angéla Iskolában Szalai Gábornál.

A túraterv vázlatos összefoglalása
Július 8.: Este indulás Esztergomból illetve Budapestről. Utazás
Ausztrián és Németországon át Belgiumba. (éjszaka a buszon)
Július 9.: Dél körül érkezünk meg Gent kisvárosába. Pihenés képen
rövid városnézésre indulunk ebben a hamisítatlan belga kisvárosban. A
Leie és az Opper-Schelde folyók partjain gyönyörű házak sorakoznak,
a házakon túl említésre méltóak Gent katedrálisai is. Gent után a közeli
Brugge-ba utazunk, ahol ugyancsak a csatornákkal szabdalt kisváros
felfedezésére indulunk. A két városnézés után már szállásunkra
utazunk, amely a közeli Dunkerque-ben lesz. (szállás: Dunkerque Saint Pol Sur Mer, Premiere Classe-ben, 3 ágyas szobákban)
Július 10.: Reggel korán kelünk, mert 6 órakor indul kompunk az
angliai Dover-be. A kompút kb. 2 óra hosszúságú a La Manche
csatornán át. Dover-ből egyenesen Londonba megyünk, ahol a nap
hátralevő részét városnézéssel lehet tölteni. A belvárosban szinte
minden gyalogosan elérhető: Westminster Cathedral, Westminster
Abbey, Houses of Parliament, Downing Street, Trafalgar Square,
National Gallery, London Bridge, Tower of London. A
múzeumkedvelőknek a British Museum ajánlott, ami szinte egy egész
napos elfoglaltság. Este 20 óra körül indulunk tovább busszal északra
Skóciába. (éjszaka a buszon)
Július 11.: Délelőtt érkezünk meg Fort William mellé a Ben Nevis lábához. Itt egy parkolóban hagyjuk buszunkat és egész napos kirándulásra indulunk,
célunk a Ben Nevis 1344 m-es csúcsának meghódítása. A csúcs egyben Skócia legmagasabb pontja, a Skótok szent hegye. A Grampian-hegység-ben
található csúcs tulajdonképpen egy vulkán beomlott kalderája. A csúcsra ugyanazon az úton megyünk fel és le. Este még kb. 2 órás buszozás vár ránk
szállásunkig, ami már a Skye-szigeten található. (szállás: Kyleakin, Isle of Skye, Skye Backpackers Hostel)
Július 12.: Reggel egész napos túrára indulunk a Skye-szigeten. Buszunkról Sligachan faluban szállunk le, innen indulunk gyalog az Allt Dearg Mor úton. A
Coire na Circe-től utunk emelkedni kezd egészen a Bruach na Frithe 958 m-es csúcsáig, amely az egyik legmagasabb csúcs a Skye-szigeten. Remélhetőleg a
csúcsról pazar kilátásban lesz részünk nem csak a Skye-szigetre, hanem a környező szigetekre is. A túra kb. 7 óra hosszúságú. A csúcsról a megismert úton
térünk vissza buszunkhoz, majd Sligachan-ból a szállásra. (szállás: Kyleakin, Isle of Skye, Skye Backpackers Hostel)
Július 13.: Reggeli után Portree közelébe utazunk busszal. Egy parkolóból indulunk a 719 m-es The Storr csúcs meghódítására. A csúcsmászás után
folytatjuk utunkat észak felé egy nagyon szép gerincen. Utunk a gerincen lassan ereszkedni kezd, főbb csúcsok: Hartaval (668 m), Baca Ruadh (639 m),
Creag a’ Lain (609 m), Beinn Edra (611 m). A túra végefelé elérjük a Staffin-t Uig-al összekötő utat, ahol buszunk vár minket. A túra kb. 8 óra hosszúságú.
(szállás: Kyleakin, Isle of Skye, Skye Backpackers Hostel)
Július 14.: Reggeli után első megállónk Eilean Donan mesébe illő várkastélya lesz. A kastélylátogatás után Fort Augustus-ba utazunk, ahol két rövid
program következik a délelőtt folyamán. Fort Augustus a Loch Ness tó déli végén helyezkedik el. Először megtekintünk egy 19. századi iskolából kialakított
kis múzeumot az itt élő emberek mindennapjairól. Ezután a Caledonian Canal Visitor Center-be megyünk, ahol betekintést nyerhetünk a Kaledóniai
csatornák építésének rejtelmeibe. Délután egy félnapos túrára indulunk a tóval párhuzamosan futó Great Glen Way-en (West Highland Way), ami összeköti
Inverness-t és Fort William-t. A túra kb. 3-4 óra hosszúságú. A túra után Inverness-be megyünk a szállásunkra. (szállás: Inverness Tourist Hostel-ben, 6-8
ágyas szobákban)
Július 15.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és a Cairngorms Nemzeti Parkba megyünk túrázni. Buszunkról kb. 1 órás buszozás után szállunk le Glenmore-höz
közeli parkolóban. Innen egész napos körtúrára indulunk: főbb helyszínek: Chalamain Gap, Lairig Ghru, Pools of Dee, Allt Druidh. A túra kb. 7 óra
hosszúságú. A túra után Edinburgh vesszük az irányt, de útközben még megállunk Newtonmore-ben, a Highland Folk Museum-ban. Az estét már
Edinburgh-ben tölthetjük szabadprogram keretében. Szállásunk Edinburgh-tól 20 km-re lesz. (szállás: Falkirk mellett Polmont-ban a Metro Inns
szállodában, 3 ágyas szobákban)
Július 16.: Reggel elhagyjuk szállásunkat és az Edinburgh-höz közeli Glenkinchie Distillery (whisky lepárló üzem) felfedezésére indulunk. A vezetett túra
keretében megismerkedünk a glenkinchie-i whisky készítésének rejtelmeivel. Az üzemlátogatás után dél felé vesszük az irányt. A Tweed folyót magunk
mögött hagyva egyben elbúcsúzunk Skóciától is és belépünk Angliába. Innen még egy bő óra buszozás Newcastle, ahol 17 órakor hajóval elhagyjuk az
Egyesült- Királyságot. (Az éjszakát a hajón töltjük 4 ágyas kabinokban.)
Július 17.: reggel 9:30 órakor érkezünk meg Hollandia Ijmuiden kikötőjébe. Innen a
közeli Zandvoort-ba, az Északi-tenger partján található holland üdülővárosba utazunk.
Itt lesz lehetőségünk utoljára fürdeni az Északi-tengerben: a lapos parton pedig
homokdűnék és végeláthatatlan fövenyek. Fürdőzés után buszra szállunk és holland
tulipánföldeken át Leiden nevű kisvárosba utazunk. A buszról leszállva Leiden
felfedezésére indulunk gyalogosan: festői utcák, csatornák jellemzik az óvárost, a
városka közepén pedig egy 15. századi gótikus templom áll. Ezután hazafelé vesszük
az irányt, innentől már csak benzinkutak parkolóiban állunk meg 3-4 óránként. (éjszaka
a buszon)
Július 18.: reggel 5 órára érkezés Budapestre, 6 órára pedig Esztergomba.

