SPECIALIST ZA ŠOLSKE EKSKURZIJE ŽE OD 1988. LETA

PREDNOSTI TA OREL:






bogat program,
zanesljiv prevoznik in vozniki,
preverjena nastanitev z zajtrkom,
vključ ene vstopnine in 1 x več erja,
strokovno, poučno in zabavno vodenje.

Datum ekskurzije: jesen – zima 2017 / zima – pomlad 2018
Program ekskurzije:
1. dan:
Odhod z v naprej dogovorjenega mesta in prevoz na bližnje letališče. Polet in pristanek ter vožnja do namestitev v hotelu. Prosto za
individualno večerjo in nočitev.
2. dan:
Po zajtrku se odpeljemo v mesto, kjer si ogledamo največje znamenitosti starega dela. Starodavni utrip glavnega mesta Škotske
začutimo na Kraljevi milji, kjer zanimivosti kar ne zmanjka. Začnemo pri znameniti palači Holyrood, ki je
ena izmed treh rezidenc kraljice. Nadaljujemo mimo škotskega parlamenta in veličastne normanske
katedrale in že smo pri ikoni Škotske, veličastnem edinburškem gradu, ki kraljuje na vrhu ugaslega
vulkana sredi mesta. Na kratko si odpočijemo v čudovitih vrtovih pod gradom nato
pa obiščemo Museum of Scotland, kjer se bomo spoznali z zgodovino Škotov od
prve naselbine do današnjih dni. Po ogledu se bomo odpravili v edinburško
pristanišče Leith, v katerem je zasidrana ladja Royal Yacht Britannia, ki je v 40 letih služenja njenemu visočanstvu
kraljici Elizabeti II. obplula naš planet. Sledi sprehod po glavni nakupovalni ulici Princess Street. Prosto za
samostojno raziskovanje in uživanje v utripu življenja na živahnih edinburških ulicah. Organizirana večerja. Vrnitev
v hotel in nočitev.
3. dan:
Zajtrk. Raziskovanje Škotske s postankom nadaljujemo mimo največjega britanskega jezera Loch Lomond. Jezero je ''posuto'' z otočki in
znano po svoji presunljivi lepoti, tako da si je prislužilo vzdevek ''kralj škotskih jezer''. Pot nadaljujemo do mesta
Inveraray, postanemo pri impresivnem gradu, ki je že stoletja v lasti enega največjih
škotskih klanov, klana Campbell. Tukaj se bomo seznanili z življenjem zapornikov v
zloglasnem Inveraray zaporu. Vožnja skozi dolino solz - Glen Coe mimo vznožja najvišje britanske gore Ben
Navis, s postankom v mestu Fort William, na zahodni obali Škotske. Sledi vožnja do jezera Loch Ness,
slavnega bivališča pošasti Nessie. Postanek ob jezeru in vožnja mimo razvalin gradu Urquhart, od koder že
vrsto let opazujejo Nessie. Proti večeru prihod do namestitve, čas za individualno večerjo in nočitev.
4.

dan:
Zajtrk. Dopoldanski ogled glavnih znamenitosti Glasgowa s krožno vožnjo: katedrala, mestna hiša in Jurijev
trg. Sledi vožnja do vasi New Lanark, kjer si boste ogledali primer industrijske postavitve obratov za predelavo
bombaža in namestitve za delavce v enem. Sledi transfer na letališče. Polet letala in pristanek na bližnjem
letališču. Še organiziran transfer nazaj v Slovenijo in povratek na odhodno mesto v poznih nočnih urah.

Cena potovanja pri udeležbi do vsaj 45 oseb je 589€, 40 oseb je 599€, 35 oseb je 609€, 30 oseb je 619€

Cena vključuje letalski polet bližnje letališče–Škotska–bližnje letališče, vključen 1 kos ročne prtljage (dimenzij 55 x 40 x 20cm), vse
letališke pristojbine, 3 x nočitev z zajtrkom v hotelu turistične kategorije ali hostlu v več posteljnih sobah, povratni transfer do letališča,
prevoz s turističnim avtobusom po Škotski, vstopnine za Royal Yacht Britannia, zapor Inveraray, grad Urquhart, New Lanark, 1 x večerja,
spremstvo strokovnega vodnika, 1 profesorja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, organizacijo potovanja in DDV.
Možna doplačila (ob prijavi):

zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini (6€ 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 (28€).
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