
Lemhényi Dezső Általános Iskola    Tanulmányi kirándulás Angliába 

2019. március 27 – április 2-ig 5 napot töltöttünk el Angliában a gyerekekkel. A Student 

Lines diákutazási iroda szervezésével vettünk részt nagyon aktív és látványos programokon. 

Az idegenvezetőnk nagyon felkészülten kalauzolta a csapatot, sok érdekes információt 

tudhattunk meg minden program közben. Sok hátérinformációt is mesélt, valóban izgalmas 

beszámolói voltak, melyet később valamilyen játékos formában vissza is kérdezett a 

gyerekektől. Londonhoz közeli kertvárosi családoknál szálltunk meg, ahol a gyerekek 

családtagként élhettek a befogadóknál. Helyi étkezési szokásokat ismerhettek meg és 

természetesen gyakorolhatták az angol nyelvet. Minden tanuló pozitív tapasztalatokkal hagyta 

ott 4 éjszaka után a befogadó családját. 

Utunk során nem csak Londont ismerhettük meg, hanem London közeli településeket is. 

Utunk során a következő látványosságok varázsoltak el minket: 

Dickens városa, Rochester (Történelmi belváros, ódon házai mellett ősi katedrálisa és 
koraközépkori vára is nevezetes. A katedrálishoz tartozik a King's School intézménye is, 
melyet a világ második legrégebbi iskolájának tartanak. Guildhall – Városháza múzeum 

Cambridge (Az egyik leghíresebb és legrégebbi egyetemi város; a legpompásabb és 
legnagyobb a  King’s College, melynek parkjában sétálhattunk, a kápolnát nézhettük meg és a 
Cam folyó partján napozhattunk egy keveset, miközben a helyi izgalmas vízi sportot űzőket is 
megfigyelhettük) 

London felfedezése (Westminster-negyed: Parlament, Big Ben, Whitehall: Lovastestőrség 
laktanyája, Downing Street 10, zenés őrségváltás a Buckingham Palotánál, St. James’ Park, 
The Mall, Piccadilly Circus, China Town, Trafalgar tér, látogatás a National Gallery-ben) 

Az angol nyelv napja (Tanulmányi látogatás Shakespeare színházában, a Globe-színházban. 
Az angol nyelvű különórán megismerjük Shakespeare munkásságát, a korabeli irodalmi életet 
és a világ leghíresebb színházát. Délután a páratlan gyűjteménnyel rendelkező British 
Museum megtekintése (ókori kincsek, Rosetti kő, múmiák, stb.), majd szabadprogram, 
vásárlási lehetőség az Oxford Street-en. 

Kenti grófság (Kastélylátogatás a legszebb angol várkastélyban: Leeds Castle (kastély, park, 
sövénylabirintus, Grotto, Lady Baillie Gardens).  

Utunk során autóbusszal utaztunk, Franciaországból a Csalagúton keresztül jutottunk át 

Angliába. Sofőreink is maximálisan felkészültek, körültekintőek voltak, biztonságosan 

vezették végig a csoportot a hét nap alatt. 

 


