SPECIALIST ZA ŠOLSKE EKSKURZIJE ŽE OD 1988. LETA

PREDNOSTI PROGRAMA TA OREL:
▪
▪
▪
▪
▪
▪

bogat program, ki vključuje vse oglede z vstopninami,
zasebni povratni transfer od šole do letališča in zasebni
prevoz po Angliji,
preverjeni nastanitvi 3* z bogatim zajtrkom,
dvojezično, poučno, strokovno in zabavno vodenje,
možnost plačila na 7 obrokov,
strošek rezervacije/prijavnine vključen v ceno.

Datum ekskurzije: šolsko leto 2018 - 2019

Program ekskurzije:
1. dan:
Potniki se zberejo pred šolo, transfer do letališča in let proti enemu izmed šestih londonskih letališč.
Vožnja proti severu, do univerzitetnega mesta Cambridge. Prvi college
so ustanovili leta 1284 in obstaja še danes - Peterhouse. Univerzo v
Cambridge-u sestavlja 31 kolidžev, ki se med seboj razlikujejo glede na
velikost, starost in spol študentov, ter klube in študentske aktivnosti. V
sklopu univerzitetnih stavb se nahaja ena izmed najlepših cerkvenih
stavb, kapela King’s College
iz leta 1446, ki jo boste tudi
obiskali in se spoznali z zgodovino tega učenega mesta ter videli največji pahljačast strop na svetu.
Spoznali pa boste tudi besedo »punting«, ki nima povezave s slovensko besedo za upiranje. Nato se
boste namestili v hotelu in se odpravili na večerni ogled mesta. Individualna večerja. Nočitev.
2. dan:
Po zajtrku se boste odpravili raziskovat cambriško tržnico, kjer bo vsak našel kaj zase nato pa se boste
zapeljali proti Londonu. Ob prihodu v britansko prestolnico, se bomo
namestili v hotelu in se nato s podzemno železnico odpravili v center
Londona, kjer se bomo seznanili z The Tower of London, z njegovo
bogato zgodovino – služil je kot kraljeva palača,
orožarna, zasebni živalski vrt in mogočna
trdnjava, v kateri so danes shranjeni tudi
znameniti kronski dragulji. Pogled se vam bo
ustavil tudi na londonski Mestni hiši,
edinstvenem Tower Bridge-u ter najvišjem poslovno stanovanjskem nebotičniku
v zahodni Evropi The Shard of Glass. Dan boste zaključili na slovitem West End-u
– na vedno živahnem Piccadilly Circusu boste naredili skupinsko fotografijo,
obiskali China Town, kjer boste imeli občutek, kot da ste na Kitajskem in se na
filmskem Leicester Square-u vživeli v utrip filmsko-gledališkega dela Londona in seveda v pestro
dogajanje na trgu. Prosto za individualno večerjo, vrnitev v hotel in nočitev.
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3. dan:
Po zajtrku se boste s podzemno odpeljali v the City in si ogledali zunanjost Pavlove katedrale, sprehodili
čez Milenijski most, izvedeli zakaj ga Londončani ljubkovalno
imenujejo wobbly bridge (majavi most) in spoznali v srednjem veku
živahni zabaviščni del južnega brega s Shakespearjevim Globe
gledališčem in moderni čas s Tate Modern galerijo (notranji ogled).
Nato se boste z enega izmed večjih odprtih trgov v Londonu –
Trafalgar Square-a, ki je posvečen pomorskim zmagam Britanskega
imperija in ki ga krasi The National Gallery, kjer hranijo več kot 2300
slik, najstarejše so iz 13. stoletja (notranji ogled), odpravili, skozi
najstarejši kraljevi park St. James's Park, proti uradnemu domovanju kraljice Elizabete II. V Londonu Buckinghamski palači. Sledi ogled British Museum-a, kjer si boste ogledali različne predmete iz antike,
med njimi celo mumije, stare skoraj 5.500 let. Popoldan se boste odpravili na Oxford Street, kjer si boste
lahko privoščili manjši »spending spree«. Vožnja do muzeja voščenih lutk Madame Tussauds (doplačilo)
v svet mode, glamurja in znanih osebnosti. Organizirana večerja po sistemu jej kolikor želiš, vrnitev v
hotel in nočitev.
4. dan:
Po zajtrku se boste odpravili do Brightona, enega najstarejših letoviških mest, ki se ponaša s kraljevim
paviljonom, navdahnjenim z indijsko, kitajsko in gotsko umetnostjo, ki je
služil kot letna rezidenca velškega princa. Po obalni promenadi se bomo
sprehodili ob peščeni plaži. Ogledali si bomo zunanjost Kraljevega
paviljona, ki je bil obmorska palača princa Georgea IV in občudovali novo
pridobitev – razgledno ploščad BA i360, na katero se bomo tudi
povzpeli. Čas za individualno kosilo. Nato se boste poslovili od Anglije in
se z zasebnim prevozom odpravili proti letališču, polet proti bližnjemu
letališču odhoda. Sledi transfer do odhodnega mesta, kamor boste prispeli v nočnih urah.

Cena ekskurzije pri udeležbi do vsaj 45 / 40 oseb je 469€, 35 / 30 oseb je 499€
Cena vključuje: prijavnino, povratno letalsko vozovnico z nizkocenovnim letalskim prevoznikom, z letališkimi
pristojbinami in enim kosom ročne prtljage (najvišje dovoljenje teže 10kg in točno določene dimenzije, katerih
mere vam sporočimo v obvestilu pred odhodom), zasebni povratni avtobusni transfer izpred šole v Sloveniji do
letališča in uporabo udobnega avtobusa v Angliji, z vključenimi parkirninami, cestninami, taksami in DDV,
nastanitev v hotelih turistične kategorije (3*), 3 nočitve z bogatim zajtrkom, 1 x večerjo po sistemu jej, kolikor
želiš, vozovnice za javni prevoz po programu, vstopnina v King's College, vstopnina na razgledno ploščad BAi360,
stroške 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije izleta.
Možna doplačila (po želji in ob prijavi):
• vstopnina v muzej voščenih lutk (31€),
• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris (6,50€ pri sklenitvi zavarovanja več kot 9 oseb),
• vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo zavarovanje
rizika odpovedi v primeru bolezni (25€), plačilo ob akontaciji.
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