
 

 

ŠOLSKA EKSKURZIJA V LONDON  

3 DNI 
 

1. dan  ŠOLA - LONDON 
 

 

    
Zgodaj zjutraj se bomo zbrali pred šolo in se z avtobusom odpeljali do odhodnega letališča. Po opravljenih letaliških 
formalnostih bomo poleteli proti Londonu. Prevoz od letališča do hotela.  
Kratki osvežitvi sledi naše prvo raziskovanje Londona.  
Odpravili se bomo do muzeja Madame Tussauds, kjer si bomo ogledali odlično izdelane voščene lutke znanih osebnosti 
iz sveta politike, mode, filma in športa. Ogled v muzeju bomo zaključili z vožnjo z vlakcem skozi angleško zgodovino 
in z ogledom 4D filma. 
Da pridobimo moči za nadaljnje podvige, se bomo okrepčali na poznem kosilu. 
Ob koncu prvega »londonskega« dne se bomo sprehodili po najbolj znanih londonskih nakupovalnih ulicah Oxford Street 
in Regent Street, obiskali bomo Hamley's, verjetno eno najbolj znanih in najstarejših trgovin z igračami na svetu in 
dan zaključili na trgu Piccadilly Circus.   
V hotel se bomo vrnili v poznih večernih urah.  
 

 

    
    

2. dan   LONDON 
  

Po obilnem angleškem zajtrku se nam bo pridružil angleški vodnik, ki nam bo londonske znamenitosti in zanimivosti ta 
dan približal v angleškem jeziku in poskrbel, da aktivno preskusite jezikovno znanje. Odpravili se bomo do 
Buckinghamske palače, prebivališča britanske kraljice Elizabete II., nato pa se bomo sprehodili skozi čudoviti kraljevi 
St. James's Park do trga Parliament Square. Tu nas obkrožata Westminster Abbey, kjer že stoletja kronajo angleške 
kralje in kraljice, in častitljiv angleški parlament, The Houses of Parliament. Le-tega krasi eden nedvomno najbolj 
znanih stolpov Elizabeth Tower z znamenitim zvonom Big Ben. Zaradi prenove stolpa pa bo prepoznavno zvonjenje 
utihnilo do leta 2021. Pot bomo nadaljevali mimo znane ulice Downing Street, kjer na številki 10 biva angleški »Prime 
Minister«, ki naj bi Veliko Britanijo popeljal iz Evropske unije. Na sedežu kraljičine konjeniške garde Horse Guards 
Parade bomo imeli priložnost postaviti se ob kraljičino stražo, nato pa bomo pot nadaljevali na Trafalgar Square, ki 
ga krasi spomenik znanemu pomorščaku, admiralu Horatiu Nelsonu. Sledi kratek skok do znamenitih van Goghovih 
»Sončnic« v National Gallery, ki hrani 2300 slik, med drugimi umetnine Cezanna, Botticellija, da Vincija … Od tod nas 
bo pot vodila na nekdanjo zelenjavno tržnico Covent Garden, ki je danes predel, poln uličnih umetnikov in ličnih 
trgovinic. In že bo čas, da si med vožnjo z znamenitim londonskim očesom The London Eye angleško prestolnico 
ogledamo tudi s ptičje perspektive.  
Po ogledu 4D filma se bomo vkrcali na ladjico in se po reki Temzi popeljali mimo londonskih znamenitosti kot so 
Shakespeare's Globe Theatre, The Shard (najvišja stavba Velike Britanije), City Hall, veličastna St. Paul's Cathedral 
ter bojna ladja HMS Belfast do enega najbolj slavnih dvižnih mostov Tower Bridgea. Ustavili se bomo ob mogočni 
trdnjavi Tower of London, ki hrani številne legende in zgodbe izjemne angleške zgodovine.  
Sledi večerja v mestnem središču, nato pa bo priložnost za nakup spominkov in sprehod skozi filmsko-gledališki predel 
Londona - West End in Leicester Square ter pisani, vzhodnjaških dišav poln kitajski predel – China Town in se pozno 
zvečer vrnili v hotel. 

3.dan  LONDON – ŠOLA 
 

 
 

Po zajtrku bomo obiskali zanimivi Science Museum, kjer se izgubimo v svetu vesolja, avtomobilov, računalnikov, 
energije, letal …, nato pa si bomo ogledali sosednji Natural History Museum, ki navduši z odličnimi naravoslovnimi 
razstavami. Še posebej oddelek dinozavrov in veliki sinji kit sta pravi magnet za obiskovalce.  Oboroženi z znanstveno 
in naravoslovno izkušnjo se bomo mimo veličastne dvorane Royal Albert Hall odpravili še do čudovitega spomenika 
Albert Memorial v parku Kensington Gardens. In že bo čas za skok do hotela po kovčke in prevoz na letališče, od koder 
bomo pozno popoldan poleteli proti domu. Po pristanku je organiziran prevoz do šole. 

 

    



 
CENA VKLJUČUJE  

 

• Povratni letalski prevoz do Londona 

• Ročno prtljago, velikosti 55 x 45 x 25 cm (vključno s koleščki, žepki in ročaji), oziroma skladno 
z zahtevami letalskega prevoznika 

• Letališke in varnostne pristojbine 

• Povratni prevoz od šole do odhodnega letališča  

• Povratni prevoz z londonskega letališča do hotela 

• Vozovnice za vse lokalne prevoze v Londonu 

• 2 nočitvi v tri- in štiriposteljnih sobah v hotelu Premier Inn ali Travelodge  

• 2 angleška zajtrka 

• 2 večerji v restavracijah v središču Londona: Pizza Hut, Oyster Rooms - pub, Ice Wharf, Burger 
King … 

• Vstopnino za ogled muzeja voščenih lutk Madame Tussauds  

• Vozovnico za vožnjo z London Eye 

• Vožnjo z ladjico po reki Temzi 

• Zunanje oglede londonskih znamenitosti po opisanem programu, kjer se vam bo 2. dan 
programa pridružil naš angleški vodnik 

• Obisk Science Museum in Natural History Museum 

• Spremljevalca LTA jezikovna potovanja 

• Učitelje spremljevalce (1 učitelj spremljevalec s strani šole za vsakih 14 dijakov)    

• Organizacijo potovanja 

• Prijavnino 

• Nezgodno zavarovanje 

DOPLAČILA  
 
• Po želji plačilo odstopnine za primer odpovedi potovanja v slučaju bolezni: 23 EUR 
   Plačilo odstopnine je potrebno ob plačilu akontacije. 
• Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini TUJINA AS: 5,5 EUR 
 

NAČIN PLAČILA  
 
• Plačilo na do 5 zaporednih mesečnih obrokov brez dodatnih stroškov. 
  Akontacija ob prijavi: 100 EUR oziroma 123 EUR v primeru vplačane odstopnine.  
• Plačilo akontacije v višini 30 % cene aranžmaja ob prijavi, 70 % najpozneje 21 dni pred odhodom. 
• Celotno plačilo ob prijavi.  
 

HOTEL  

 

  
 
Hoteli Premier Inn in Travelodge razpolagajo s prijetno opremljenimi tri- in štiriposteljnimi sobami s 
televizorjem  in z lastno kopalnico. Poskrbljeno je za brisače in posteljnino. Gostom je na voljo 
samopostrežni zajtrk – pravi English Breakfast. 
 

CENA TERMIN ROK ZA PRIJAVO  PLAČILO AKONTACIJE 

 
378,00 EUR 

 

Cena velja pri udeležbi  
najmanj 30 učencev. 

 

 
3 dni  

v času med 13.3. in 16.3.2020 
ali 

 med 31.1. in 3.2.2020 

9.10.2019 11.10.2019 

 

Pridržujemo si pravico do:  

- spremembe vrstnega reda ogledov. 
 Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani www.lta.si. 

 
LTA organizacija potovanj d.o.o.,  
Trg svobode 26 
2310 Slovenska Bistrica                             T: 02 6210 211                                     E-pošta: info@lta.si 

http://www.lta.si/
mailto:info@lta.si

