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Résztvevők: 

 

 

A CSOPORT B CSOPORT 

 Bácsi Péter, Bácsiné Kremper Anita 

 Balla Erzsébet, Terjék Attila, Terjék Dávid 

Bógyi Zsolt, Bógyi Zsuzsanna, Hegedűs Júlia Boróka  

 Erős Zoltán 

Fehér Zsolt, Fehér Emma Fehér Zita, Fehér Zsófia 

Feltein Attila Dr. Balogh Vera 

Gazsy Csaba, Gazsy Szilárd Csupor Csilla 

Jámbor László Szakmáry Ella Zsuzsanna 

Kabai György  

 Kozák Péter 

Kubanek-Góga Attila Dr. Kubanek-Góga Ildikó  

Lovász Attila  

 Mátis István, Mátisné Lócskai Judit 

Mester Ferenc Mester-Limanowski Viktória 

 Pechl Endre Antalné (Éva), Boros Gyula 

Dr. Pék György Gerencsér Attila 

Dr. Pintér Gábor, Pintér Máté Sándor, Pintér Péter Tibor Dr. Pintér Katalin 

Szalai András, Szalai András Dominik Szalai Eszter, Szalai Ágoston 

Temesi György  

Tóth Ignác Dr. Végh Dóra Márta 

Virágh László, Virágh Zsolt Horváth Beáta, Virágh Balázs 

Weiner Tamás Weinerné Perczel Zita 
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márc. 11., péntek:            PROGRAM 

17:00 Találkozó a reptéren. Utazás Birminghambe (Jet2 LS1322, ind. 19:00, érk. 20:55) 

Érkezés után csomagfelvétel, busszal a szállásra, check-in (http://www.peacockhotel.com/) 

cím: The Peacock Hotel: 149 Warwick Rd, Kenilworth CV8 1HY, telefon: +44 1926 851156 

 

márc. 12., szombat:  7:30-tól reggeli 

9:20 indulás busszal a British Motor Museumba (http://www.britishmotormuseum.co.uk/) 

cím: Banbury Road Gaydon, Lighthorne Heath, Warwick CV35 0BJ, telefon: +44 1926 895300  

nyitás 10:00 órakor, csoportos jegy elővételben megváltva 

A múzeumlátogatás végén ebéd egyénileg a múzeum büféjében (szendvics stb). 

13:30 indulás busszal Stratford-upon-Avon-ba  

városnézés egyénileg, szabadprogram (Shakespeare-ház, kocsmák, stb) 

18:00 indulás vissza a hotelbe 

19:30 vacsora 

 

márc. 13., vasárnap:  7:30-tól reggeli 

9:40 indulás busszal az International Jaguar Spares Days-re (http://www.jaguarsparesdays.co.uk/) 

cím: 74, 4th Street, Stoneleigh Park, Kenilworth CV8 2LG, telefon: +44 2476 696629 

 nyitás 10:00 órakor, jegyváltás helyben egyénileg (10 GBP), ebéd egyénileg a kiállítás területén  

alternatíva: Stoneleigh Abbey (http://www.stoneleighabbey.org/) 

cím: Stoneleigh, Kenilworth CV8 2LF, telefon: +44 1926 858585 

13:30 indulás busszal a Coventry Transport Museumba (http://www.transport-museum.com/) 

cím: Millennium Place, Hales Street, Coventry CV1 1JD, telefon: +44 2476 234270 

18:00 indulás vissza a hotelbe 

19:30 vacsora 
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márc. 14., hétfő:  7:00-tól reggeli         PROGRAM 

8:00 indulás busszal a gyárlátogatásra 

24 fő – A csoport a JLR Experience Solihull központban kiszáll 

https://www.solihull.landroverexperience.co.uk/factory/index.html) 

 cím: Jaguar Land Rover Gate D2, Damson Pkwy, Solihull B92 9EH, telefon: +44 1217 004619 

9:00 Factory Tour (Land Rover + Jaguar F-Pace) csoportosan, jegyek elővételben megvéve 

A 24 főt kétfelé osztják: 12 fő (A1 csoport) 90 perces gyárlátogatással kezd, 12 fő (A2 csoport) pedig az 

élményközpontban tölti el ezt az időt, illetve a shopban vásárolhat. 

10:30 Ezután csere, az A2 csoport megy a gyárba, az A1 csoport pedig az élményközpontban marad. 

12:00 Érkezik a busz, lunchbox ebédet kapunk, amit a buszban lehet elfogyasztani (előre fizetve). 

26 fő – B csoport továbbmegy busszal a JLR Castle Bromwich-i látogatóközpontba 

(http://www.castlebromwich.jaguarexperience.com/) telefon: +44 1217  866000 

 cím: Jaguar Visitor Centre, Gate 1, Chester Road, Castle Vale, Birmingham B35 7RA 

9:30 Factory Tour (Jaguar) csoportosan, jegyek elővételben megvéve 

A 26 főt kétfelé osztják: 13 fő (B1 csoport) 90 perces gyárlátogatással kezd, 13 fő (B2 csoport) pedig az 

élményközpontban tölti el ezt az időt, illetve a shopban vásárolhat. 

11:00 Ezután csere, a B2 csoport megy a gyárba, a B1 csoport pedig az élményközpontban marad. 

12:45 Érkezik a busz, lunchbox ebédet kapunk, amit a buszban lehet elfogyasztani (előre fizetve). 

13:00 indulás busszal Warwickba 

14:00 a várkastély meglátogatása (https://www.warwick-castle.com/, telefon: +44 1926 406610) 

csoportos jegy elővételben megváltva  

 utána városnézés, szabadprogram (katedrális, kocsmák) 

18:00 indulás vissza a hotelbe 

19:30 vacsora 
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márc. 15., kedd:  7:00-tól reggeli, kijelentkezés a hotelből      PROGRAM 

8:00 24 fő – az előző napi A csoport indul busszal a gyárlátogatásra a JLR Castle Bromwich-i látogatóközpontba 

(http://www.castlebromwich.jaguarexperience.com/) telefon: +44 1217 866000 

 cím: Jaguar Visitor Centre, Gate 1, Chester Road, Castle Vale, Birmingham B35 7RA 

9:00 Factory Tour (Jaguar) csoportosan, jegyek elővételben megvéve 

A 24 főt kétfelé osztják: 12 fő (A1 csoport) 90 perces gyárlátogatással kezd, 12 fő (A2 csoport) pedig az 

élményközpontban tölti el ezt az időt, illetve a shopban vásárolhat. 

10:30 Ezután csere, az A2 csoport megy a gyárba, az A1 csoport pedig az élményközpontban marad. 

12:00 Érkezik a busz, lunchbox ebédet kapunk, amit a buszban lehet elfogyasztani (előre fizetve). 

 

Akik nem a gyárlátogatásra mennek, csatlakozhatnak az A csoporthoz a 8:00 órás indulásnál. Castle Bromwich-ból kis 

létszám esetén egyénileg, nagyobb létszám esetén a busszal továbbmehetnek Birmingham belvárosába. 

 

Akik a délelőttöt még a szállodában akarják tölteni: 

11:00 indulás busszal Castle Bromwich-ba, majd a gyárlátogató csoport felvétele után Birmingham belvárosába.  

12:30 Szabadprogram, étkezés egyénileg 

18:30 indulás busszal a repülőtérre 

19:00 check-in, hazautazás (Wizzair W62218, ind. 21:25, érk. 0:55) 

 

 

Tartalmas időtöltést, szép élményeket kíván minden résztvevőnek a szervező: 

Feltein Attila 

+36 30 725 4174  
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Kenilworth – The Peacock Hotel 

 

A várkastélyt (2) és az egykori kolostort 1122-ben alapították. Az 1500-as években Robert Dudley, Leicester grófjának 

birtoka, a korabeli Anglia egyik legnagyszerűbb kastélya volt, ahol I. Erzsébet is vendégeskedett. 1649-ben rombolták le 

a parlamentarista erők az 

Angol Polgárháború során.  

A Leicester’s Gatehouse-ként 

ismert kapuépületben megte-

kinthető néhány szoba korabeli berendezéssel, az Earl és a királynő viszonyát is bemutatva. Ezen kívül a királynő kertjének 

rekonstrukciója látható még. 

A várkastélyhoz közeli St. Nicholas plébániatemplomot (3) 1200 körül alapították. A szállodához (1) közeli St. John The 

Evangelist plébániatemplomot 1852-ben építették. 
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British Motor Museum - Gaydon  március 12., szombat 9:20 indulás 

 

A British Motor Museum több mint 400 autóval a brit autók 

legnagyobb gyűjteménye, a brit autóipar és a gyártott autók 

születésének, hanyatlásának és újjászületésének történetét 

fogja át. A komplexum ad otthont a British Motor Industry 

Heritage Trust mellett a Jaguar Heritage Trust archívumnak is. 

A központ másik fontos része a restaurációs műhely. A 

látogatógalériából megtekinthető, ahogy technikusok a 

gyűjtemény gondozásának napi feladatait végzik. 

 

Stratford-upon-Avon     március 12. szombat 14:00 - 18:00 

 

Közép-Anglia szívében, az Avon partján fekszik Anglia egyik leghíresebb városa, Stratford-upon-

Avon, a „Shakespeare-ország”, egy jól megőrzött, hibátlan díszlet, amelyet az utókor ápol a nagy 

drámaíró emlékére. Ebben a Warwickshire-i vidéki városban született William Shakespeare (1564. 

április 23). Itt található az a ház is, ahol felesége, Anne Hathaway lakott házasságuk előtt, és a 

templom (Holy Trinity Church), ahol a házaspárt eltemették. 

Shakespeare szülőháza a Henley Street-en áll. A 400 éves, mészkőből készült favázas ház a költő 

születésekor még két különálló épületből állt. A falakon illetve az ablakon Walter Scott, Carlyle, 

Thackeray és Browning aláírását láthatjuk, saját kezűleg karcolták oda. 18 éves korában Shakespeare itt vette el feleségül 

a 26 éves Anne Hathawayt. A Chapel Street-en a helytörténeti múzeum (Nash House) kertjében áll a háznak maradványa, 

ahol Shakespeare meghalt. A város Európa legnagyobb lepkefarmjával is büszkélkedhet. Mary Arden farmja egykor a 

nagy drámaíró édesanyjának otthona volt. No és ott van még a város legrégebbi kocsmája, a Garrick Inn a High Street-

en, az Old Thatch Tavern a Greenhill Street-en, és a ... 
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Jaguar Spares Day – Stoneleigh Park (1)  március 13., vasárnap 9:40 

 

Belépődíj: £10.00. Több mint 200 stand az Egyesült Királyságból és külföldről, 

mindez a Stoneleigh Park fűtött 1. és 2. csarnokában. A pavilonok rendszeres 

bérlői a nagy Jaguar alkatrész-beszállítók, restaurátorok, replikagyártók és 

magán műhelyek. 

A Jaguar és Daimler modellek teljes skálájához, minden korosztályhoz találni 

alkatrészeket, mind a rutinszervizhez és karbantartáshoz, mind a nagyobb 

helyreállításokhoz. Sok standot olyan rajongók foglalnak el, akik a különféle 

alkatrészeket ürítik ki garázsukból. 

 

Alternatív program: Stoneleigh Abbey (2) 

Belépődíj a parkba: Felnőttnek £7.00, 16 évesig £1.50. A főépület 11:00-

15:00 között egész órakor induló tárlatvezetésekkel tekinthető meg, 

felnőttnek £7.00, 16 évesig £3.50 plusz díj ellenében.  

Az Avon folyó partján fekvő területen 1154-ben telepedett meg a ciszterci 

rend, de VIII. Henrik 1530-as évekbeli rendoszlató rendeletei miatt a 

Kenilworth-ihez hasonlóan ez az apátság is világi funkciót kapott. 1561-

ben Sir Thomas Leigh-nek, London akkori polgármesterének adományozta 

a király. Stoneleigh Abbey egészen 1990-in volt a Leigh család rezidenciája, 

és több híres embernek is otthont adott, köztük I. Károly királynak, Viktória 

királynőnek és Jane Austen regényírónak. Számos tragikus esemény, köztük egy 1960-as tűzvész után a ház lerobbant 

állapotban maradt, amelyet a Leigh család már nem tudott gondozni, ezért eladták. 

Thomas Leigh tiszteletes Jane Austen anyjának rokona, vele szállt meg itt 1806 augusztusában. Sokan gondolják, hogy a 

Stoneleigh Abbey után mintázta a Mansfield Park című novelláját. 
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Coventry Transport Museum   március 13., vasárnap 13:30-tól 

 

Az egyik leglátogatottabb brit múzeum, a brit gyártmányú közúti járművek 

legteljesebb gyűjteményével (240 db). Középpontban az itt gyártott járművek! (pl. 

sebességi világrekorder Thrust2 és ThrustSSC sugárhajtóműves autók.) 

 

Coventry Birminghamtől 30 km-re keletre található. A 19. század végétől Anglia 

autóipari központjává vált, egészen az 1970-80-as években bekövetkezett 

hanyatlásig. Itt készült az első angol kerékpár 1865-ben (James Starley), majd az 

első angol autó 1898-ban (Daimler). Két egyeteme is van: a Coventry University és 

a University of Warwick. A város legtöbb régi épülete a 2. világháborúban 

megsemmisült. Híres történelmi személyisége a 11. században élt Lady Godiva, aki 

meztelenül lovagolt végig a városon, hogy a férje mérsékelje a lakosság adóterheit. 

A szabó Peeping Tom, aki a tilalom ellenére leselkedett, a legenda szerint azonnal 

megvakult. Lady Godiva emlékét lelkesen ápolják, szobrot emeltek neki, órajáték 

főszereplője lett, Peeping Tommal együtt.  

 

A Szent Mihály-székesegyház a német bombázások következtében szinte megsemmisült, csak romos oldalfalai és a 

tornya maradtak meg. A katedrális maradványait mementóul 

meghagyták romos állapotában, de tornya a turisták által 

látogatható, és tetejéről remek kilátás nyílik a városra. A romokkal 

összeépített új székesegyházat 1962-ben szentelték fel.  

Szomszédságában áll a St. Mary's Guildhall (1342), az egykori céhek 

gyülekezőhelye. A tornyában raboskodott egykor I. Mária skót 

királynő. 
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JAGUAR Castle Bromwich  márc. 14., hétfő 8:00 > 26 fő – B csoport; márc. 15., kedd 8:00 > 24 fő – A csoport 

 

A 112 hektáros gyáregységben 1977 óta készülnek Jaguarok. Az XJ, XK és S-type modellek után ma az F-type, XE és XF 

típusok gyártása folyik itt. További fejlesztések után ez lesz az Egyesült Királyság első, prémium elektromos autókat gyártó 

létesítménye, itt készül majd az új elektromos XJ, a Jaguar 

zászlóshajója. A Ford tulajdonosi korszaka óta a Jaguar és a Land 

Rover közös tervezési létesítményeket használ a többek között 

Coventry-i Whitley, a Warwickshire-i Gaydon, és a budapesti Váci 

úti mérnöki központjaiban, a Jaguar autókat pedig a Castle 

Bromwich és Solihull üzemekben szerelik össze. 2021. február 15-

én a Jaguar Land Rover bejelentette, hogy 2025-re minden 

Jaguar márkanév alatt gyártott autó teljesen elektromos lesz. 

 

 

 

 

JLR Solihull    március 14., hétfő 8:00 > 24 fő – A csoport 

 

A Birmingham melletti város, Solihull egy sáros, agyagos dombról kapta 

nevét, melyen az átutazóknak, kereskedőknek át kellett kelniük, és amelyet 

éppen ezért „Soily Hill” néven ismertek. A gyártelep a II. világháború 

kitörésekor került a Roverhez, és vált a háború után a Land Roverek majd 

Range Roverek szülőhelyévé amellett, hogy Rover személyautókat 

gyártottak. A Rover 2008-ban a Tatához került, ezután Solihullban is nagy 

fejlesztések indultak meg az alumínium technológiára alapozva.       
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Warwick       március 14., hétfő 13:00-18:00 

 

Gyökerei a szász és normann időkig nyúlnak vissza. Az első erődített település a 

10. században épült, majd a normannok 1068-ban várat építettek itt, nem sokkal 

Anglia megszállása után. Ezt követően Warwick grófjai, főként a Beauchamp 

családból, uralták Anglia ezen területét. A várost fallal vették körül, de mára már 

csak a Keleti Kapu és a Nyugati Kapu maradt meg. Régi középkori városának 

nagy része 1694-ben egy tűzvészben elpusztult, de az ezt követően épült 

György-korabeli épületek közül sok ma is megmaradt.  

A Lord Leicester Hospital a középkori építészet remeke, ma is használatban áll. 

 

Warwick Castle március 14., hétfő 14:00 

 

A Warwick-kastély a város déli szélén található, az Avon partján. A 14. században, 

a korábbi normann várkastély helyén épült. 1604-ben Sir Fulke Greville szerezte 

meg a várat, amely egészen 1978-ig volt a Greville családé. 

Elbeszélések szerint a kastély egykori ura hűvös éjszakákon a róla készült portréból előlép, és kísérteni indul. Ma korhű 

lovagi játékoknak biztosít autentikus, kísérteties helyszínt. 
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Birmingham (Brummie)  március 15., 8:00 vagy 11:00 – 18:30 

Anglia szívében 1,1 millió lakosával és 1400 éves múltjával, az ország egyik legrégebben lakott helyeként Birmingham 

évszázadok óta a kreativitás bölcsője és az ipar motorja. A mai alapvető háztartási cikkek közül sok alakult ki a városban.  

(fénymásoló, elektromos vízforraló, mikrohullámú sütő, autóduda, görkorcsolya, gördeszka, kerékpár csengő, röntgen 

szkenner, füstérzékelő, motoros porszívó, ablaktörlő, kamera, pacemaker, mikrofon, toll, tűzőgép). 

     

  Boulton-Watt-Murdoch       St. Philip's Cathedral                  Grand Central pályaudvar          Bullring Shopping Centre      Thinktank Science Museum 

Érdekességek: 

• A 35 mérföldes vízhálózatnak köszönhetően Birminghamben több csatorna található, mint Velencében. 

• A város tája és a környező vidék adta az ihletet JRR Tolkiennek a Gyűrűk Ura és A hobbit megíráshoz. A szerző négyéves 

korától Moseleyben nőtt fel, a könyvek a környék helyeire és embereire épülnek. 

• Zenei hírességei: UB40, The Moody Blues, Slade, Toyah Willcox, Duran Duran, Ozzy Osbourn stb. 

• A Birmingham Bull szobor a város jelképe. A birminghami Bullring-aréna a 12. század óta ad 

otthont a beltéri és kültéri piacoknak. A birminghami Bullring-aréna futurisztikus megjelenésű 

épületét 1999-ben nyitották meg, és Európa egyik legnagyobb bevásárlóközpontja. 

• A St. Chad-székesegyházat Augustus Pugin, ugyanaz az építész tervezte, aki a Big Bent és a londoni Parlamentet. 

• Az első működő gőzgépet a Black Country régióban építették Birmingham külvárosában.  

• A teniszjátékot 1859-ben Birminghamben találták fel, egy spanyol kereskedő otthonának gyepén. 

• A Bournville kerületben található Cadbury cég a világ második legnagyobb édességgyártója. 

• Birmingham adott otthont az ipari korszak több nagy tudósának és feltalálójának, köztük Matthew Boultonnak és James 

Wattnak (gőzgép, 1790), valamint William Murdochnak (gázvilágítás, 1792). 
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