LONDON ZA VSAK ŽEP
Piccadily, Leicester Sq., Tower, Tower Bridge, Big Ben, Westminsterska
opatija, Hyde Park, Buckinghamska palača, Oxford Street, Greenwich
ČAS POTOVANJA: 3 DNI
NAČIN POTOVANJA: LETALO-LETALO

1. dan: SLOVENIJA – IZBRANO LETALIŠČE - LONDON
Odhod modernega avtobusa z dogovorjenega mesta ter prevoz na izbrano letališče, od koder
bomo poleteli v jutranjih urah. Po pristanku ureditev formalnosti in vožnja do mesta ter
panoramski ogled glavnih znamenitosti. Prvi postanek bo pri znamenitem mostu Tower
Bridge in trdnjavi Tower, sledi sprehod preko Millenium Bridge, mimo galerije sodobne
umetnosti Tate Modern ter gledališča Globe. Nadaljevanje panoramske vožnje skozi City,
mimo 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. Nato bomo imeli
nekaj prostega časa, po želji ogled muzeja voščenih lutk – Madamme Tussauds ali večerja.
Dan bomo zaključili v mladinskem hotelu, kjer se bomo nastanili. Nočitev.
2. dan: LONDON
Po zajtrku sledi vožnja s podzemno železnico do mesteca Greenwich. Sprehod na vrh griča,
kjer se nahaja stari observatorij in uradni ničelni poldnevnik. Prosto za ogled Observatorija,
ladjice Cutty Sark ali Pomorskega muzeja ali pa za prijeten sprehod po mestecu in živahni
tržnici. Vrnitev v London z metrojem. Sprehodili se bomo mimo katedrale sv. Pavla,
nadaljevali do Piccadily Circusa ter naprej do Buckinghamske palače. Sprehodili se bomo po
parkih - Hyde Park, Green Park in St. James's Park. Zvečer prosto za sprehod po četrti Soho,
Lecester Square-ju in Kitajski četrti, kjer je ogromno možnosti za dobro večerjo. Nočitev.

3. dan: LONDON – IZBRANO LETALIŠČE - SLOVENIJA
Zajtrk. Nadaljevanje ogledov in čas za obisk katerega od čudovitih muzejev in galerij kot
npr. Britanski muzej, Naravoslovni muzej, Muzej znanosti, Narodna galerija. Seveda bo tudi
čas za sprehod in obisk svetovno znane ulice - Oxford Street. Imeli bomo tudi nekaj prostega
časa za samostojne oglede, nakupe. Ko bomo 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.

CENA VKLJUČUJE:
 letalsko vozovnico samo z ročno prtljago v London in nazaj,
 letališke pristojbine,
 prevoz na izbrano letališče in nazaj,
 panoramski ogled Londona z avtobusom,
 prevoz letališče – hotel – letališče v Londonu,
 2-dnevna skupinska vozovnica za lokalni prevoz (metro ali avtobus) za čas skupnih
ogledov,
 2 x nočitev z zajtrkom v preverjeno dobrem mladinskem hotelu v centru mesta ali v
hotelu 3* na obrobju mesta v večposteljnih sobah; učitelji-spremljevalci v dvoposteljnih
ali troposteljnih sobah s kopalnico,
 ogledi po programu,
 ogledi Britanskega, Znanstvenega muzeja in Naravoslovnega muzeja so brezplačni, prav
tako je brezplačen ogled Narodne galerije,
 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 prijavljenih učencev,
 slovenskega vodnika,
 organizacijo in izvedbo potovanja,
 DDV.
DOPLAČILA:
 Obvezno doplačilo: prijavnina 15 EUR
 CORIS zavarovanje - 4,08 € tj. skupinska premija po osebi – zavarovanje do 3 dni, če se
za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb,
 zavarovanje rizika odpovedi 13 EUR – v primeru, da se zavaruje 15 oseb,
 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 19.05.2016 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni
del tega programa.
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