London

letalo – 4 dni

Možni termini:

7.-10.10., 14.-17.10. in 21.-24.10.22

glej še posebne pogoje
Rok prijave: 20.4.22
Min. štev. udel.: 45

Okvirni program

1. DAN

Ob naknadno določeni uri transfer izpred šole na letališče Zagreb in ob 6.45 uri polet

na letališče v Londonu. Po pristanku in opravljenih carinskih formalnostih vožnja v London in
panoramska vožnja po Londonu s foto postanski za St. Paul’s Catedral, Tower Bridge in najvišjo

stolpnico na otoku – The Shard . Obiskali bomo Natural History Museum , kjer nam bodo družbo delali
dinozavri, modri kit v naravni velikosti in simulator potresa. Prosto za kosilo. Popoldan bomo v British
Museum odkrivali dragocene predmete, ki so jih Britanci prinesli domov. Na trgu Covent Garden bomo

opazovali ulične umetnike in se nato sprehodili po četrti Chinatown in Piccadilly Circusu . Vožnja v
hotel, namestitev in nočitev.

2. DAN

Po zajtrku bomo najprej spoznali Canary Wharf, moderni del mesta na področju

Docklands, ki po svoji zunanji podobi spominja na Manhattan ali Wall Street. Tukaj imajo svojo,

računalniško krmiljeno nadzemno železnico, DLR, s katero se bomo odpeljali do Temze . Prečkali jo
bomo na prav zanimiv oz. nenavaden način. In že bomo v

Greenwichu, kjer se bomo po parku

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. Obiskali bomo enega
najboljših pomorskih muzejev na svetu, kjer hranijo Nelsonov suknjič iz bitke pri Tragalgarju National Maritime Museum. V prostem času predlagamo Fish and Chips ali obisk tržnice. Z ladjico se

bomo odpeljali mimo vseh pomembnejših znamenitosti (Tower Bridge – St. Paul's – Globe Theatre –
London Eye) do Big Bena. Popoldan pa po želji še v muzej voščenih lutk Madame Tussaud's , kjer se
bomo rokovali in slikali s slavnimi. Prosto za večerjo in nočitev.

3. DAN

Po zajtrku bomo izstopili na slavnem Trafalgar Squaru in se nato sprehodili mimo

konjeniške straže do Downing Streeta, skozi park St. James in že bomo pri Buckinghamski palači, kjer
bomo

občudovali

ceremonijo

menjave

kraljeve

straže.

Popoldan

bomo

obiskali

eno

najbolj

raznovrstnih in zanimivih odprtih tržnic v Londonu – Camden, sledi pa še najdaljša nakupovalna ulica
Oxford Street. Nato bomo uživali ob uličnih umetnikih na trgu Covent Garden. Zvečer se bomo ustavili

na vedno živahnem Piccadilly Circusu in se nato sprehodili skozi China Town do filmskega trga
Leicester Square. Prosto za večerjo in nočitev.

4. DAN

Po zgodnjem zajtrku naložimo prtljago na avtobus, ki nas odpelje v City of London.

Nekoč obrtniki, še nedaleč nazaj finančno središče, danes pa del mesta, kjer steklene stolpnice
rastejo kot gobe po dežju. Ena takih je tudi One New Change. Sprehodili se bomo do katedrale St.
Paul’s in ugotovili, zakaj ima katedrala tako veličastno kupolo. In že nas vabi bližnji “zibajoči” se

most Millenium Bridge , ki nas pripelje do Elizabetanskega “kazinoja” – The Globe! “All the world's a
stage” and we are about to leave the stage called London! Prevoz na letališče in polet ob predvidoma
16. uri na letališče JP Ljubljana. Po pristanku še avtobusni prevoz v Brežice.
Cena: 4 9 9 €
Prijavo izpolnite na www.bit.ly/BREZICE
Cena v ključuje : • letalski prevoz Zagreb-London-JP Ljubljana samo z ročno prtljago (v merah

40x25x20cm) • povratni transfer Brežice-letališče • transfer letališče v Londonu-nastanitev-letališče •
tri nočitve v preverjeno dobrem hotelu 3* s samopostrežnim angleškim zajtrkom (sobe za 2, 3 ali 4
osebe) • vozovnico za javni prevoz • vožnjo z ladjico iz Greenwicha • osnovno nezgodno zavarovanje
in zavarovanje Tujina zavarovalnice Generali • odlično vodstvo in stroške organizacije potovanja.
Doplačila: a. - obvezno: stroški rezervacije 20 € b. - po želji: večja ročna prtljaga v merah

55x40x20cm 30 € oz. en kos oddane prtljage do 10 kg v enakih merah 42 € (cena velja za oba
poleta in le za odločitev ob prijavi), Madame Tussaud's 30 GBP, muzikal 30-40 GBP, London Eye 15
GBP, priporočamo odstopnino 34,93 €, ki jo poravnate ob prijavi, če se zanjo odločite.
Pla čil ni pog oj: akontacijo v višini 140 € in stroške rezervacije (skupaj 160 €) poravnate ob prijavi,

preostalo do 21 dni pred odhodom.

P o se b ni p o g o ji . 1. Za vstop v Anglijo od 18.3.2022 ni potrebno več prav nobenega

Covid testiranja (potrdilo o cepljenju prav tako ni potrebno). V kolikor se spremenijo
pogoji in bo prehajanje meje možno samo s hitrimi testi, bo strošek hitrega testa, ki
bi ga morali opraviti v Angliji (za povratni let) največ 35 GBP (morebitno višjo ceno
poravna Twin). Za polet iz ali pristanek na eno od letališč iz nekaterih sosednjih
držav je trenutno še vedno potrebno izpolnjevanje enega od PCT pogojev. Morebitni
hitri test pred odhodom naredite sami doma (na lastne stroške, trenutno cca 7 €).
Program je bil izdelan in pogoji veljajo na dan 8.4.22. Pridržujemo si pravico do:
2 A . odhoda v kateremkoli izmed naslednjih enakovrednih terminov: 7.-10.10., 14.17.10. in 21.-24.10.22, mi pa vam vaš datum odhoda sporočimo vsaj 3 tedne pred odhodom 2 B. poleta tudi z/na
naslednja letališča: Ljubljana, Trst, Treviso/Benetke, Dunaj in v največ eno smer Bratislava ali Budimpešta
2 C.
enakovrednega odhoda tudi v terminu sreda-sobota, četrtek-nedelja, sobota-torek in nedelja-sreda (namesto
petek-ponedeljek), morebitno spremembo vam bomo sporočili vsaj 3 tedne pred odhodom 2 D . podaljšanja programa
za dodatno nočitev z obveznim doplačilom 39 € (v tem primeru bo odhodni polet v večernih urah en dan pred
načrtovanim odhodom)
3. Nastanitev bo v hotelu, kjer bo večina sob (predvidoma) za 3 osebe (predvidoma ena
postelja za dve osebi in ena ločena postelja). V kolikor se ne boste odločili za sobo za 3 osebe, oz. ne želite deliti
postelje s sošolcem, je potrebno pred odhodom poravnati obvezno doplačilo za zajamčeno nastanitev v sobi za 2
osebi (2 ločeni postelji) 27 € na osebo za tri nočitve 3 . zamenjave vrstnega reda ogledov 4 . ogleda Oxforda ali
Brightona (namesto Cambridga) 5 A . sprememba imena povzroči stroške spremembe imena 22 € + stroške po ceniku
prevoznika 5B. ime in priimek morata biti enaka kot v potnem listu (za vstop v Veliko Britanijo je obvezen potni list
držav članic Evropske unije; v nasprotnem primeru si je za potovanje potrebno urediti vizo) 6 . Cena je izračunana pri
45 udeležencih; pri manjšem številu si pridržujemo pravico do dopolnitve skupine, oz. zvišanja cene za največ 10% 7 .
Polet je na redni progi, na letalu ni obroka, časi poletov so informativni. Končna navodila boste dobili po e-pošti,
navedeni na prijavnici, vsaj 5 dni pred odhodom (če potnik obvestila v tem roku ne prejme, je o tem dolžan obvestiti
organizatorja). Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa.

"Anyone can be cool, but awesome takes practice." Lorraine Peterson

Twin – specialist za potovanja v Veliko Britanijo in Irsko!
Že od l. 1995 zelo pogosto s šolsko mladino potujemo v VB in na Irsko
Informacije in prijave: TWin  Zemljemerska 12  1000 Ljubljana
Tel.: 0 4 0 1 8 7 8 3 0  e-pošta: i n f o@ t w i n t u r. c o m

