ANGLEŠKO PODEŽELJE
ČAS POTOVANJA: 4 DNI
DATUM POTOVANJA: ŠOLSKO LETO 2016/17
NAČIN POTOVANJA: LETALO – LETALO

1. DAN: SLOVENIJA – LONDON – OXFORD – STRATFORD-UPON-AVON
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika ob dogovorjeni uri ter polet previdoma ob 11.00 uri proti
Londonu (v kolikor bo polet z drugega – bližnjega letališča, bo organiziran prevoz). Polet proti
Londonu. Po opravljenih letaliških formalnostih sledi vožnja do univerzitetnega mesta Oxford, kjer
bomo najprej naredili panoramski ogled mesta, nato pa zunanji ogled univerzitetnih zgradb s
knjižnicami Bodleian. Nekaj prostega časa za prigrizek ali nakupe v dobro založenih knjigarnah.
Nadaljevanje vožnje v Stratford-upon-Avon. Večerja in nočitev v preverjeno dobrem mladinskem
hotelu.
2. DAN: STRATFORD-UPON-AVON – STOW-ON-THE-WOLD – BOURTON-ON-THEWATER - BIBURY - GLOUCESTER
Po zajtrku se bomo sprehodili po mestu Williama Shakespeara, ki ima veliko lepo ohranjenih
tudorskih hišic. Ogledali si bomo čudovito 500 let staro hišo, v kateri se je rodila Shakespearova
žena – Anne Hathaway. Pot bomo nadaljevali v najvišje ležeče mestece v območju Cotswold,
Stow-on-the-Wold, ki je bilo v preteklosti znano predvsem po izdelavi volne. Sprehodili se bomo
po mestecu, ki ponuja številne butične trgovine, gostinske lokale in čajnice. Obiskali bomo eno
izmed čajnic – tea room, kjer bomo poskusili “cream tea”. Ker čajnice manjše in ne sprejmejo
večjih skupin, se bomo za obisk le-te razdelili v vsaj 2 skupini. Nadaljevali bomo v mestece
Bourton-on-the Water, znano po obokanih kamnitih mostovih, zaradi katerih so mestece
poimenovali “ Cotswoldske Benetke”, se sprehodili po mestecu, nato pa nadaljevali v eno izmed
najbolj slikovitih mestec v Evropi - Bibury. Bibury je najbolj znano po kamnitih hišah iz 16. stoletja
na Arlington Row. Nadaljevanje poti v mesto Gloucester, ki si ga bomo panoramsko ogledali.
Večerja, nastanitev v hotelu ali mladinskem hotelu in nočitev.

3. DAN: GLOUCESTER – HAY-ON-WYE – BRISTOL

Po zajtrku si bomo od zunaj ogledali največjo znamenitost mesta Gloucester – katedralo iz 11.
stoletja, ki so jo uporabili kot kuliso za snemanje številnih filmov in nadaljevank (Harry Potter,
Sherlock, Wolf Hall, Doctor Who, Alice in Wonderland). Vožnja do mesteca Hay-on-Wye na meji z
deželo Wales, ki je postal svetovna prestolnica knjig. Preko 30 trgovin ponuja knjige iz druge roke
in starinske knjige. Celo bivši kinematograf in grad sta spremenjena v specializirano trgovinico s
knjigami. Čas za brskanje med zanimivimi knjigami, nato sledi vožnja čez tipično Valežansko
pokrajino – Črno gorstvo, ki je tudi del Narodnega parka, nekoč pa je bil središče rudarstva. Prihod
v Bristol v popoldanskih urah ter panoramski ogled mesta – viseči most, katedrala, St. Mary
Church... Nato se bomo sprehodili po pristaniškem delu in središču mesta. Večerja, nastanitev v
hotelu in nočitev.
4. DAN: BRISTOL – BATH – BLIŽNJE LETALIŠČE (BENETKE) – SLOVENIJA
Zajtrk. vožnja do Batha, mesta Jane Austen in Rimskih toplic. Pogledali si bomo del Regentskega
mesta (čas kraljev Jurijev ), se sprehodili ob reki Avon ter si ogledali mogočen kompleks rimskih
toplic (po želji in doplačilu tudi od znotraj), po katerih je mesto dobilo ime. Potem si bomo ogledali
še zanimiv most ter opatijo v središču mesta. Vožnja na letališče Bristol, od koder bomo v
popoldanskih urah, predvidoma ob 15.20 uri, poleteli proti Benetkam. Prevoz v Celje.
CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih potnikih
Pri 30 prijavljenih potnikih

465 €
495 €

CENA POTOVANJA VKLJUČUJE:
 povratno letalsko vozovnico samo z ročno prtljago,
 letališke pristojbine,
 prevoz z letališča,
 avtobusni prevoz v Veliki Britaniji po programu ter stroški voznika,
 3 x nastanitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v večposteljnih sobah s kopalnico oziroma v
3* hotelu v 2-, 3- ali 4-posteljnih sobah,
 2 x večerja v mladinskem hotelu, hotelu ali lokalni restavraciji,
 1 x večerja v lokalnem pubu (Fish&Chips),
 vstopnina v hišo Anne Hathaway v Stratford-upon-Avonu,
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev (nastanitev v dvopostelnih
sobah),
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja,
 DDV.

DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina – 15 €,
 CORIS zavarovanje – 5,91 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 5 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 Zavarovanje rizika odpovedi (v primeru, da se zavaruje 15 prijavljenih oseb) – 16 €,




Doplačilo za oddano prtljago – cca. 25 EUR na smer leta,
Vstopnine: vodeni ogledi v Oxfordu od 2,50 GBP dalje, odvisno od obsega ogleda; katedrala
Gloucester – 4 GBP.

OPOMBA:
Glede na to, da večina letalskih prevoznikov še ni objavila svojih datumov in časovnih
razporedov za mesec april 2017, so časi letov okvirni. V vsakem primeru bo polet v London
dopoldanskih in povratek iz Bristola v popoldanskih urah. Odhodno letališče je Ljubljana, v
kolikor pa se bodo ure letov drastično spremenile, bo eno izmed bližnjih: Trst, Benetke,
Treviso, Bologna, Budimpešta ali Dunaj. Prihod je predviden na letališče v Benetkah ali
katero drugo bližnje letališče.
Posebni pogoji: Pridržujemo si pravico do: a. zamenjave vrstnega reda ogledov; b. ime in priimek
morata biti enaka kot na osebnem dokumentu s katerim boste potovali ( osebna izkaznica ali potni
list); c. sprememba imena povzroči stroške spremembe imena d. polet je na redni liniji, na letalu
ni obroka, časi poletov so informativni.
Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v menjalnih
valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do odpovedi potovanja (če
se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena potovanja je izračunana dne
10.8.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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