JEZIKOVNA EKSKURZIJA V LONDON
1.dan

Petek

Osnovna šola - LONDON
Ob dogovorjeni uri se zberemo pred OŠ in se z avtobusom odpravimo na letališče
Ljubljana. Po opravljenih letaliških formalnostih bomo predvidoma ob 11.00
poleteli proti Londonu. Prevoz od letališča do hotela.
Po kratki osvežitvi se bomo odpravili na naše prvo raziskovanje Londona. S
podzemno železnico se bomo odpeljali do mogočne St.Paul's Cathedral, nato pa
bomo prečkali reko Temzo po zibajočem mostu Millennium Bridge in se ob reki
sprehodili do znamenitega londonskega očesa – The London Eye. Med vožnjo bomo
z višine opazovali vse, kar si bomo od spodaj ogledali v naslednjih dneh.
Po večerji v mestnem središču se bomo pozno zvečer vrnili v hotel.

2.dan

Sobota

LONDON
Zajtrk.
Po obilnem angleškem zajtrku si bomo ogledali odlično izdelane voščene lutke
svetovno znanih osebnosti v muzeju Madame Tussauds. Ogled v muzeju zaključimo
z vožnjo z vlakcem skozi angleško zgodovino, s kratkim sprehodom skozi hišo strahov
in ogledom 4D filma.
Sledi sprehod po najbolj znanih londonskih nakupovalnih ulicah Oxford Street in
Regent Street, kjer tudi odrasli uživamo med igračami v Hamley's, verjetno eni
svetovno najbolj znanih in najstarejših trgovin z igračami.
Sprehod nadaljujemo mimo množice ob Erosu na Piccadilly Circus do znamenitega
Trafalgar Square z Nelsonovim spomenikom, od tod naprej do Leicester Square in
se sprehodimo skozi filmsko-gledališki zabaviščni predel Londona - West End.
Večerjali bomo v središču mesta.
Po želji obisk muzikala (doplačilo).
Vrnitev v hotel v poznih večernih urah.

3.dan

Nedelja

LONDON
Zajtrk.
Po obilnem zajtrku nas naše potovanje skozi London vodi do Greenwicha, kjer »se
stikata vzhod in zahod«. Sprehod do vrha griča, kjer se nahajata Royal Observatory
in znameniti ničelni poldnevnik, ki določa čas po vsem svetu.
V center Londona se podamo z ladjico in se po reki Temzi popeljemo mimo vseh
pomembnejših londonskih znamenitosti (Tower Bridge – St. Paul's – City Hall – The
Shard (najvišja stavba Velike Britanije) - Globe Theatre – London Eye) vse do Big
Bena. Od Westminster Pier, kjer se naša vožnja po reki Temzi konča, sprehod do
Westminster Abbey, kjer kronajo angleške kralje, nato pa nadaljujemo pot do
znane ulice Downing Street number 10, kjer biva angleški »Prime Minister«, nato
pa se boste na Horse Guards Parade zagotovo slikali z negibno kraljičino stražo.
Znamenita zgradba Admiralty Arch je do nedavnega gostila vladne službe, v
prihodnje pa bo luksuzni hotel. Po ogledih si boste malček oddahnili v čudovitem
St. James parku in se sprehodili do Buckinghamske palače, bivališča britanske
kraljice Elizabete II., nato gremo na zasluženo večerjo.
V hotel se vrnemo v poznih večernih urah.

4.dan

Ponedeljek

LONDON – OSNOVNA ŠOLA
Zajtrk.
Po obilnem zajtrku bomo obiskali zanimivi Science Museum, kjer se izgubimo v
svetu vesolja, svetu avtomobilov, računalnikov, energije, letal …
Sosednji Natural History Museum pa nas bo navdušil z odličnimi naravoslovnimi
razstavami, še posebej oddelek dinozavrov in veliki sinji kit, ki sta pravi magnet za
obiskovalce.
Oboroženi z znanstveno in naravoslovno izkušnjo se odpravimo do letališča Gatwick.
Ob 14.25 polet proti Benetkam.
Po pristanku prevoz do osnovne šole.

VKLJUČENO





















Povratni letalski prevoz do Londona
Dovoljena ročna prtljaga, velikosti 56 x 45 x 25cm (vključno s koleščki, žepki in ročaji)
Letališke in varnostne pristojbine
Povratni prevoz od osnovne šole do letališč Ljubljana/Benetke
Povratni prevoz z londonskega letališča do hotela
Vozovnice za vse lokalne prevoze v Londonu
3 nočitve v tri- in štiriposteljnih sobah v hotelu Premier Inn ali Travelodge v 2. ali 3. coni.
3 angleški zajtrki
3 večerje ali kosila (po dogovoru z otroci) v restavracijah v središču Londona: Pizza Hut,
KFC, Burger King, Oyster Rooms - pub, kitajska restavracija, …
Ogled muzeja voščenih lutk Madame Tussauds
Vožnja z London Eye
Vožnja z ladjico po reki Temzi
Zunanji ogledi londonskih znamenitosti po opisanem programu
Obisk Science Museum in Natural History Museum
Izvedba celotnega programa v angleškem jeziku
Spremljevalec LTA jezikovna potovanja
2 učitelja spremljevalca ( oz. 1 učitelj spremljevalec s strani šole za vsakih 15 učencev)
Organizacija potovanja
Prijavnina
Nezgodno zavarovanje

CENA

TERMIN

ROK ZA PRIJAVO

394,00 EUR
Cena velja pri udeležbi najmanj 30 oseb.

13.3. - 16.3.2015

19.9.2014

DOPLAČILA
• Po želji doplačilo zavarovanja rizika odpovedi: 20 EUR. Plačilo zavarovanja rizika odpovedi je
potrebno ob prijavi.
• Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco CORIS: 5,5 EUR
• Po želji ogled muzikala: 30 EUR. Ogled je možen, če se zanj odloči vsaj 20 učencev.

NAČIN PLAČILA
• Plačilo na 5 obrokov.
Plačilo 1.obroka - akontacija ob prijavi: 120 EUR.
2., 3., 4. in 5. obrok zapadejo v plačilo 20.11.2014, 20.12.2014, 20.1.2015, 20.2.2015
• Plačilo akontacije v višini 30 % cene aranžmaja ob prijavi, 70 % do 20.2.2015.

• Celotno plačilo ob prijavi.

HOTEL

Primer sob

Hoteli Premier Inn in Travelodge razpolagajo s prijetno opremljenimi tri- in štiriposteljnimi sobami z
lastno kopalnico in televizorjem. Poskrbljeno je za brisače. Gostom je na voljo samopostrežni zajtrk –
pravi English Breakfast.
Pridržujemo si pravico do:
do spremembe termina jezikovne ekskurzije v primeru spremembe časov poletov. Sprememba termina v dogovoru s
šolo.
spremembe vrstnega reda ogledov.
Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa.

