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Gimnazija Šentvid, 
 

LONDON 5 dni 
Vabimo vas na obisk angleške prestolnice, ki vas bo zagotovo navdušila. 

Predviden datum: 24. - 28. oktober 2013 (četrtek - ponedeljek) 

 

Časovnica poleta:  
Ljubljana to London Stansted,  Dep Thu, 24 October 2013 16:35, Arr Thu, 24 October 2013 17:50, Flight 3246 

London Stansted to Ljubljana, Dep Mon, 28 October 2013 07:45, Arr Mon, 28 October 2013 10:45, Flight 3245 

 
1. dan: LJUBLJANA - LONDON ( četrtek) 
Zbor potnikov na ljubljanskem letališču dve uri pred poletom. Predviden polet letala proti Londonu ob 16.35 uri. Po pristanku v 
Londonu ob 17.50. uri, bo sledil panoramski avtobusni ogled znamenitosti: Buckinghamska palača, Westminstrska opatija, 
parlament in Big Ben, Downing street, kjer je rezidenca britanskega ministrskega predsednika, Trafalgar Square z znamenitim 
Nelsonovim spomenikom, Piccadilly Circus,... Nastanitev v hotelu, nočitev. 
 
2. dan: LONDON (National Gallery in Madame Tussaud's) (petek) 
Po zajtrku ogled Londona peš in s podzemno železnico: (Tower Bridge - Globe Theatre - London Eye) do parlamenta z Big 
Ben-om. Ogledali si bomo slavni Trafalgar Square z znamenitim Nelsonovim spomenikom in se nato sprehodili mimo 
konjeniške straže do Downing Streeta, skozi park St. James in že bomo pri Buckinghamski palači. Sledi ogled Narodne 
Galerije, nato pa bomo obiskali še muzej voščenih lutk Madame Tussaud's (doplačilo), kjer se bomo rokovali s slavnimi. 
Večerja v pubu, vožnja do hotela in nočitev. 
 
3. dan: LONDON (British Museum in Greenwich) (sobota) 
Po zajtrku bomo nadaljevali z ogledom Londona; v jutranjih urah predlagamo obisk British Museuma, popoldan pa se odločimo 
tudi za vožnjo do Greenwicha, kjer se bomo sprehodili do ničelnega poldnevnika, ki določa čas po vsem svetu. Z griča pri 
observatoriju se nam ponuja čudovit pogled na Queen's House, naval College in v ozadju London. Sledil bo sprehod po 
nakupovalni ulici Oxford Street in prosto za nakup spominkov na Oxford Streetu. Večerja in nočitev. 
 
4. dan: LONDON ( Natural History Museum  ) (nedelja) 
Po zajtrku bo sledil obisk živahnega londonskega trga Covent Garden, na katerem ima sedež istoimenska svetovno znana 
operna hiša (Royal Opera House). Nadaljevanje spoznavanja Londona peš in s podzemno železnico: Tower of London in 
Tower bridge, s s katerega se ponuja čudovit razgled na London. Popoldan predlagamo obisk enega najboljših naravoslovnih 
muzejev na svetu Natural History Museum. Večerja in nočitev. 
 
5. dan: LONDON  - LJUBLJANA (ponedeljek) 
Zgodaj zjutraj prevoz na letališče in polet letala predvidoma ob 07.45 uri. Pristanek na ljubljanskem letališču bo predvidoma ob 
10.45 uri. 
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Predvidena cena (26.8.2013):  549 € na osebo; cena je izračunana pri najmanj 30 potnikih in 2 spremljevalcih 
Predvidena cena (26.8.2013):  569 € na osebo; cena je izračunana pri najmanj 25 potnikih in 2 spremljevalcih 
 
CENA VKLJUČUJE: polet na relaciji Ljubljana - London – Ljubljana (vključeno 20 kg prtljage - Easy Jet in ročna prtljaga manjše 
dimenzije), letališke in varnostne pristojbine, avtobusni prevoz letališče Stansted  -  hotel – letališče Stansted, večerni avtobusni 
ogled Londona, štiri nočitve z zajtrkom v hotelu 2*+ (tri in štiriposteljne sobe s TWC), 3 večerje v pubih/restavracijah, 
vozovnice za metro za 3 dni, 2 profesorja spremljevalca, slovenskega vodnika,  osnovno nezgodno zavarovanje in organizacijo 
potovanja.  
 
DOPLAČILA po želji:  muzej voščenih lutk  pribl. 24 GBP, poldnevni izlet z ladjico v Greenwich 16 GBP, morebitne dodatne 
vstopnine po želji. 
Priporočamo zdravstveno in nezgodno zavarovanje z asistenco Coris 5,80 eur na osebo pri skupini.  
 
POGOJI: Odpovedni riziko: 5% od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste se zanj odločili. 
 
Opomba: ob dokončni rezervaciji je potrebno zakupiti točno število sedežev na letalu. Kvoto sedežev ni več možno spreminjati 
manjšati brez stroškov. Imena vseh potnikov, ki potujejo je potrebno dati ob rezervaciji, skupaj z podatki iz dokumenta s katerim 
bodo potniki potovali.  Vse naknadne  spremembe bodo dodatno zaračunane.  
 
POMEMBNO: Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek, ki morata biti enaka kot v potnem listu ali osebni izkaznici (v 
dokumentu s katerim bo potnik potoval). Po novem prevoznik zahteva tudi datum rojstva, številko dokumenta s katerim bo 
potnik potoval, datum izdaje dokumenta in datum veljavnosti osebnega dokumenta ter državljanstvo. S tem dokumentom 
mora potnik potem tudi na letalo. Polet je na redni progi Easy Jeta, na letalu obroka ni.  
 

NAČIN PLAČILA:  16. september 200 EUR, razliko pa v dveh delih ( 15. 10. 2013 in 15. 11. 2013) 
  
MM-TURIST si pridržuje pravico do spremembe cene v primeru spremembe deviznega tečaja, spremembe cene letalskega 
prevoznika, ali zaradi premajhnega števila udeležencev potovanja.  
Cena je izračunana 26.8.2013 in upošteva udeležbo najmanj 30 oz. 25  plačanih oseb. Splošni pogoji poslovanja so sestavni 
del programa.  
 
Nobena rezervacija še ni narejena, cena letala  bo potrjena z nakupom vozovnic. Cene letalskih vozovnic se lahko 
spreminjajo in končna cena bo znana ob dokončni rezervaciji. Zato predlagamo čim hitrejšo odločitev, ker so cene vozovnic 
ugodnejše.  
 
OPOMBA in INFORMACIJA:  
V Londonu je kar nekaj odličnih muzejev, kjer vstopnin za obiskovalce ni. Spodaj so našteteti nekateri:  

- (National Gallery , British Museum, Tate Modern, Tate Britain, Science Museum, Natural History Museum Victoria 
& Albert Museum, Imperial War Museum,) ... Predlagamo, da obiščete katerega izmed njih.  

 

 
 
Mirjana Brajić, prof. 
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