Vidéki Anglia – útinaplós kiruccanás Tinával
Helyszín: Chippenham, Wiltshire, Egyesült Királyság
Időpont: 2019. április 24-28. (szerda-vasárnap)
Időtartam: 5 nap, 4 éjszaka
Ár: 120.000 Ft + utazási költségek (kb. 60.000 Ft)* és helyi útiköltség, belépőjegyek és étkezések (kb. 100.000
Ft)*
Létszám: 10-12 fő
Csoportvezető: Mucsi Tina, Tina Rajztanodája
Ezen az utunkon rendkívül hangulatos, szó szerint mesébe illő, romantikus helyszíneket veszünk célba: olyan
városokat és falvakat, amelyek régóta inspirálják nem csak a képzőművészeket, hanem a regényírókat és
filmkészítőket is. Itt bőven lesz mit megrajzolni-megfesteni, csak győzd füzettel és festékkel! :-)
Láthatod például Jane Austen lakhelyét, sétálhatsz és ötórai teázhatsz a Büszkeség és balítélet, a Downton
Abbey, a Poirot sorozat és a Harry Potter forgatási helyszínein...
De vegyük szépen sorra!
Április 24. szerda – Érkezés
Egyénileg utazás Londonba, majd onnan vonattal Chippenhambe. (A repülő- és vonatjegyeket februárban
érdemes és gazdaságos megvenni, ehhez részletes információs segítséget természetesen fogok nyújtani!)
Chippenham városa Wiltshire tartomány egyik történelmi és kereskedelmi központja, az Avon folyó szeli ketté.
Kitűnő elhelyezkedése miatt tökéletes szálláshely csillagtúrázáshoz. A központban sok kedves üzlet és étterem,
teaház is található, valamint egy nagy bevásárlóközpont, áruházzal és helyi Tesco-val, hatalmas választékkal. A
vidéki hangulat már itt is érezhető, gyönyörű házak és nyugodt, ősfás parkok tarkítják a városkát.
Ezt a délutánt itt töltjük, ráhangolódással, a környék felderítésével és bevásárlással, de akár már útinaplózni is
lehet, bőven van mit!
Április 25. csütörtök – Bath
Reggeli után megcélozzuk Jane Austen városát, itt töltjük az egész napunkat. Meglátogatjuk az írónő múzeumát
(https://www.janeausten.co.uk/), ahol hagyományosan korabeli ruhás idegenvezető fogad és kísér bennünket,
utána pedig az emeleti tüneményes teaszobában meg is teázunk-sütizünk. Ezt követően megnézzük a híres
Royal Creascentet, a gazdag réteg egykori lakóhelyét és ha szerencsénk van, nyitva találunk egy pici, rejtett,
hangulatos viktoránus hátsókertet is a közelben... Utána időjárástól függően a város dombosabb, zöldebb
részére kirándulunk – útba ejtve egy kertészeti- és ajándékboltot -, ahol a Prior Park Landscape Gardenben
tudunk sétálni és útinaplózni akár egész délután. A park egyik fő ékessége egy híd, amely egyedi építészeti
remekmű – és persze csodaszép! (https://www.nationaltrust.org.uk/prior-park-landscape-garden)
Április 26. péntek – Lacock és Castle Combe
Ezen a napon Anglia listázott legszebb falvai közül rögtön kettőt is meglátogatunk!
Reggeli után egy mindössze 15 perces buszozással jutunk a pici és álmos Lacockba, ahol a pékség csak 10-kor, a
Lacock Abbey (apátság és Talbot múzeum) csak 11-kor nyit – de megvárjuk! Addig is van itt bőven látni- és
rajzolnivaló, beleértve egy kísérteties kis templomot is. A helység rögtön több filmből is ismerős lehet... A
Lacock Abbey épülete és parkja is sétára csábít – és szintén nagyon ismerős lesz. :-)
(https://www.nationaltrust.org.uk/lacock-abbey-fox-talbot-museum-and-village)
Délben ebéd Chippenhamben.

Délután szintén busszal meglátogatjuk Castle Combe-ot, “Poirot kisvárosát”. Valamivel nagyobb és elegánsabb
helység Lacocknál, ugyanakkor az épületei nem kevésbé lenyűgözőek – ezt elmesélni szinte nem is lehet, tényleg
látni kell! Itt is lesz néhány óra szabadidőnk és lesz lehetőség finom teázásra-sütizésre a központban, a falu
éttermében, valamint útinaplózásra is. Busszal vagy taxikkal hazautazunk Chippenhambe.
Április 27. szombat – Avebury
A szokottnál kicsit több utazással, egy átszállással (vonat és busz) jutunk Avebury-be. (Indulás megbeszélés
szerint, előtte be lehet vásárolni, érdemes erre a napra szendvicseket csomagolni.)
A helység spirituális jelentőségű köveiről és az udvarházáról híres, amely egy elképesztően szép kis park közepén
áll – benne pedig elegáns, gyönyörűséges kis teaház. Be lehet járni, érdemes is az egész épületet, rendkívül
kedves, romantikus. Bőven lesz szabadidőnk, van ajándékbolt, időjárástól függően fel lehet deríteni a környéket,
lehet útinaplózni és szép csészékből teázni. (https://www.nationaltrust.org.uk/avebury)
Április 28. vasárnap – hazautazás

Az utazás díja tartalmazza:

● Szállás: 4 éjszaka szállás Chippenhamben
A szállásaink 2-3 fős helyi apartmanok, studio lakások lesznek, saját konyhával, mind a belvárosban, gyalog alig
néhány percnyire a vonat- és buszállomásoktól.
● A kirándulás programjának összeállítása, szervezése, vezetése
● A közös útinaplózásokon inspiráció, mentorálás, technikai segítségnyújtás
Az utazás díja nem tartalmazza:

●
●
●
●

repülőjegy és vonatjegy (Budapest-London-Chippenham oda-vissza jelenleg kb. 60.000 Ft)*
étkezések és teázások (igényektől is függően kb. 80.000 Ft)*
biztosítás
közlekedés helyben és belépőjegyek (a tervezett programokra Bath, Lacock, Castle Combe és Avebury
helyszínekre és helyben jelenleg összesen kb. 20.000 Ft)*

További olvasnivaló a témában (80%-ban nagyjából ezeket fogjuk végigjárni és ebben a sorrendben):
http://kreativonismeret.hu/2015/04/13/utinaplos-kalandozasok-wiltshire-ben-1-resz/
http://kreativonismeret.hu/2015/04/16/utinaplos-kalandozasok-wiltshire-ben-2-resz/

JELENTKEZÉS:
A tina@kreativonismeret.hu címen. A csoport beteltekor, de legkésőbb december első hetében jelezni fogok minden
jelentkezőnek és a jelentkezés véglegesítése ekkor a részvételi díj (120.000 Ft/fő) befizetésével történik egy, vagy igény
szerint max. két havi részletben. A program korlátozott létszámú, a szállást a csoport lezárásakor, a helyek véglegesítése után
rögtön foglalom és fizetem is, így ezt követően lemondás esetén visszatérítés nem igényelhető. Az utazás befizetés után
másra átruházható, az átruházás intézése a jelentkező dolga és felelőssége.
Az utazás és a repülőjegyek, vonatjegyek beszerzése (Budapest-Chippenham-Budapest) egyénileg, de lehetőség szerint
összehangoltan történik, javasoltan februárban (de természetesen bármikor lehet), ehhez a csoport lezárása után részletes
segítséget fogok adni. Utazási biztosítás és útlevél intézése, költőpénz váltása az utazás előtt egyénileg történik.
*A feltüntetett díjak (a részvételi díj kivételével) az árfolyamtól függően változhatnak. A tervezett program szabadtéri része
időjárástól függően változhat.

