LONDON
DRAYTON (ASTON MARTIN) - OXFORD - STRATFORD UPON AVON – GAYDON (JAGUAR)
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
DATUM POTOVANJA: šolsko leto 2016/17
NAČIN POTOVANJA: LETALO – LETALO

1.DAN: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE - LONDON – DRAYTON (ASTON MARTIN) OXFORD - STRATFORD UPON AVON
Zbor potnikov ob dogovorjeni uri na dogovorjenem mestu in prevoz z avtobusom na izbrano
letališče in polet proti Londonu. Po urejenih formalnostih sledi vožnja v Oxfordshire, v mestece
Drayton St. Leonard, kjer bomo najprej obiskali Aston Martin Heritage Trust muzej, v katerem
bomo skozi poučne kolekcije spoznali zgodovino te prestižne britanske avtomobilske znamke.
Muzej se nahaja v čudovito ohranjenem srednjeveškem skednju. Takoj zatem se bomo odpeljali v
bližnji Oxford in si ogledali to znamenito univerzitetno mesto. Sledi vožnja v Stratford, kjer bomo
obiskali cerkev Trinity in grob W. Shakespeare-a. Prav tako bomo obiskali center mesta kjer stoji
rojstna hiša njegove žene, grajena v značilnem tudorskem stilu. Večerja ter nastanitev v
večposteljnih sobah v mladinskem hotelu.
2. DAN: STRATFORD UPON AVON – (WARWICK) - GAYDON ( JAGUAR) - LONDON
Po zajtrku lahko po želji in proti doplačilu obiščemo grad Warwick, ki velja za najlepše
ohranjenega v Angliji. Sledi vožnja v bližnji Gaydona, kjer bomo obiskali Jaguar Heritage motor
Centre – British Motor Museum v katerem bomo videli Jaguarjeve modele vse od leta 1938 pa do
modela formule 1 iz sezone 2002. Nadaljevanje poti v London, kjer bomo najprej naredili
panoramski ogled mesta. Prvi postanek bo pri znamenitem mostu Tower Bridge in trdnjavi Tower.
Nadaljevanje panoramske vožnje skozi City, mimo katerdrale St. Paul, Trafalgar Square-a,
Whitehalla, Parlamenta do mostu Vauxhall. Postanek na južni strani Temze za foto utrinek
Parlamenta z Big Benom. Spet bomo prečkali Temzo in nadaljevali mimo Westminstrske opatije,
postaje Victoria, Hyde Park Corner-a do Albert Hall-a. Peljali se bomo tudi mimo prestižne
blagovnice Harrods in večjih muzejev – Muzeja znanosti, Naravoslovnega muzeja, Viktorijinega in
Albertovega muzeja. Zaključek ogledov v mladinskem hotelu v središču Londona oziroma v hotelu
3* na obrobju mesta, kjer se bomo nastanili v več-posteljnih sobah. Skupna večerja. Zvečer prosto
za sprehod po četrti Soho, Leicester Square-ju in Kitajski četrti. Nočitev.

3. DAN: LONDON
Po zajtrku nadaljevanje ogledov po Londonu. Sprehodili se bomo znameniti nakupovalni ulici
Oxford Street do Piccadily Circusa ter čez Green Park do Buckinghamske palače. Sledi čas za
obisk katerega od čudovitih muzejev in galerij kot npr. Britanski muzej, Naravoslovni muzej, Muzej
znanosti, Narodna galerija. Ko bomo tudi zaključili naše oglede po Londonu in se bomo napotili na
letališče od koder bomo poleteli proti bližnjemu letališču. Po opravljenih formalnostih na letališču
prevoz z letališča do Slovenije.

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA:
Pri 45 prijavljenih dijakih
Pri 30 prijavljenih dijakih

479 €
429 €

OPOMBA: Cena velja za potovanje marcu, ob potrditivi v septembru. Predlagan datum je petek
17.3. – nedelja 19.3. ali sobota 18.3. – ponedeljek 19.3.2017.
CENA VKLJUČUJE:
 letalsko vozovnico samo z ročno prtljago v London in nazaj,
 letališke pristojbine,
 prevoz na izbrano letališče in nazaj,
 avtobusni prevozi po programu 1. in 2. dan ter transfer na letališče zadnji dan,
 avtobusni panoramski ogled mesta London,
 lokalni prevoz (metro ali avtobus) za čas skupnih ogledov, 3. dan,
 2 x nočitev z zajtrkom v preverjeno dobrem mladinskem hotelu v večposteljnih sobah v
Stratfordu in Londonu (oz. hotelu 3* kot so npr. Ibis, Travelodge, Premier Inn na obrobju
Londona),
 2 x večerja (1x fish and chips, 1x v mladinskem hotelu ali pubu),
 Vstopnine: muzej Aston Marti in Jaguar Heritage Motor Center – British Motor muzej,
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 učencev,
 vodenje in
 organizacijo potovanja in DDV.
DOPLAČILA:
 CORIS zavarovanje - 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se za
zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 16 EUR – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
 Warwick Castle – od 22,20 GBP
 vstopnine po želji – Madame Tussauds že od 24 GBP,
 ogled muzikala že od 20 GBP dalje.

POMEMBNO:
V kolikor se bodo cene letalskega prevoza povišale, si pridržujemo pravico do spremembe cene.

Odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Gradec, Celovec, Salzburg, Dunaj, Zagreb,
Ljubljana, Bratislava ali Bergamo/Milano, Budimpešta.

POMEMBNO:
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 06.09.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa.
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