Szakmai út
Dél-Anglia, Kent és Sussex,
valamint a
Hampton Court Flower Show
2019. július
Anglia a legkertcentrikusabb ország a világon és azon belül Kentet hívják Anglia kertjének. Sehol nincs
annyi nyitott, látogatható magán- és kastélykert, mint Angliában.
1. nap
Érkezés: Budapest - Heathrow Airport
Délután megnézzük a Hampton Court palotát.
VIII. Henrik palotája volt, a Tudor építészet gyöngyszeme. Rendkívül látványos eredeti berendezési
tárgyakkal, fantasztikus kerttel, melyben évszázados tiszafák alatt lehet üldögélni. Ez a kert ad otthont évről
évre a nemzetközi hírű Flower Show fesztiválnak és virágkiállításnak is.

2. nap
Hampton Court Flower Show - a Chelsea Flower Show-hoz hasonló, VIII. Henrik királyi palotájának
kertjében rendezett kiállítás és vásár megépített kis kerti standokkal, bemutatókertekkel, kerti dekorációs
pavilonokkal, rózsafajta bemutatóval, stb.
https://www.rhs.org.uk/shows-events/rhs-hampton-court-palace-garden-festival

3. nap
Leeds Castle and Great Comp

Idén ünnepli 900 éves születésnapját ez a lenyűgöző kastély Kent szívében.
A világ leglátogatottabb kastélyai közé tartozik, a kertjében a labirintus, a rózsakert, vízesések, sokfajta
kerttípus látható.

Great Comp:
Ritka növények arborétum jellegű gyűjteménye egy XVII. századi majorház kertjében –
3,5 hektáron növényrajongók paradicsoma
Olasz romkert, és elbűvölő erdei séta

4. nap
Penshurst Place és Hever Castle
1346-ig nyúlik vissza a kertészeti múltja, több mint egy mérföldnyi, tiszafa sövényekkel elválasztott, szoba
jellegű kertecskék bemutatója
Színenként tematikusan összerendezve: fehér kert, szürke kert, Union Flag kert, stb.
Rózsák és levendulák

Hever Castle
Boleyn Anna szülőkastélya, belülről is nagy élmény. Eredeti berendezési tárgyak VIII. Henrik korából.
Ablakai a lélegzetelállítóan illatos rózsakertre néznek, a bájos kertben William Waldorf Astor olaszországi
szoborgyűjteménye is otthont kap.
(szökőkutak, vízikert, vízmedencék, labirintus, gyerekparadicsom…)

5. nap
Great Dixter
Családi otthona néhai Christopher Loydnak, aki az angol királyi kertészeti enciklopédiát írta és
szerkesztette. Ez egy folyamatosan megújuló izgalmas kert, formára nyírt tiszafákkal, nagyon változatos
virágszőnyegekkel és természetes virágos rét jellegű kertrészletekkel. Díszmedencék, kerti tavak, gyönyörű
egzotikus kertek.

Sissinghurst
Anglia egyik leghíresebb kertje. Történelmi, költői és ikonikus. A kertművészeten belül a „míves kert”
egyik kivételes példája. Mesél az építészetről, a tájról és a kulináris élményekről, amelyek az angol vidéki
birtokon érhetők el.
A kastélytoronyból az egész kert egyben belátható.
Tematikus kertek gyűjteménye, színek szerint

Rye városa
Átutazóban megnézzük ezt a középkorból ránk maradt, különleges hangulatú kisvárost.

6. nap
Dover fehér sziklái, Canterbury katedrális, Sandwich város
Az ország egyik leglátványosabb természeti jelképe, a remény és a szabadság jele évszázadok óta.

Dover fehér sziklái Anglia tradicionális kapuját képezik, a szigetország itt van a legközelebb a kontinentális
Európához. A csatorna itt a legkeskenyebb, a part túloldalán álló francia kikötőváros Calais, csupán 34 kmre van Dovertől.
Ezek után átmegyünk, megnézzük a Canterbury katedrálist, a világ egyik legszebb katerdálisát, a
Canterbury anglikán püspökség székhelyét.
A katedrális első püspöke Canterburyi Szent Ágoston volt, akit I. Gergely pápa küldött Angliába 597ben. Beda Venerabilis leírja, hogy a katedrálist Szent Ágoston alapította.
A székesegyház körüli város is fiatalos és lüktető, kiváló éttermekkel, középkori városközponttal, mely
megtartotta eredeti karakterét.

Chillham : egyike Anglia legszebb középkori településeinek. Mintha a középkorban lennénk, mikor az
utcácskáin sétálunk a XIII. Században épült normann templom körül

7. nap
Wakehurst Place - hazautazás
Korábbi angliai utazásunkon számunkra nagy élmény volt ez kastély és kert, amely 20 hektáron fogadja a
botanika, kertkultúra iránt érdeklődőket. Úrnője az az Eve Price volt, akinek a nevéhez fűződik a Viburnum
tinus fajta.
Szép lezárása az együtt töltött napoknak.

Költségek (35 fő jelentkezése esetén)
Szállás: 6 éjszaka, 3 csillagos szállodákban, 2 ágyas, fürdőszobás szobákban
Ellátás: reggeli + fakultatív vacsora
Utazás: repülővel, helyszínen busszal
Időpont: 2019. július 2-8.
Részvételi díj: 265 000 Ft/fő
Fakultatív vacsora: 35 000 Ft
Egyágyas felár: 42 000 Ft
A részvételi díj tartalmazza:
-

6 éjszaka szállás 2 ágyas szobákban
reggeli
repülőjegy ára
kirándulásokhoz a busz árát

Nem tartalmazza:
-

biztosítások (poggyász-, baleset-, betegség és útlemondási biztosítás)
Magyarországról induló idegenvezető költségét (szállás, ellátás, napidíj)
Helyi szakmai idegenvezetés költségét
tömegközlekedés költség
fakultatív vacsora költéségét italok nélkül
esetleges plusz autóbusz mozgás költségét a meghirdetett programokon felül
belépődíjak

Jelentkezés menete:
A foglalás a visszaigazolás után 100 000 Ft előleg befizetésével véglegessé válik.
Az előlegből az utazásszervező a repülőjegyeket vásárolja meg, így ez a pénz már nem jár vissza.
A repülőjegyek esetén a lemondás nem, de a névcsere, névmódosítás lehetséges 1 hónappal az út
indulása előttig.
A kalkuláció minimum 35 fő jelentkezése esetén érvényes. Amennyiben a létszám ez alá csökken, az a
részvételi díj emelkedését vonja maga után.
Az árajánlat árai 325 Ft/Eur árfolyamon lettek kiszámolva.
Repülőjegy és szállásfoglalás előzetesen nem történt.
A kalkulációhoz használt repülőjegy- és illeték ára irányár, a foglalás napjáig változhat.
(65 000 Ft/fő, 20 kg feladott csomaggal – a részvételi díj tartalmazza).
Amennyiben a foglalás idejére a szállás már nem áll rendelkezésre, úgy másik kategóriában és árban hasonló
szállást keresünk, esetleges árváltozás előfordulhat.
Budapest, 2019. május 19.

Kazsuk Béla
Budai Kertcentrum

