LONDON
Glavno mesto Anglije preseneča na vsakem koraku. Mogočna kraljevina ima še danes
močan vpliv na dogajanje tako v Angliji kot tudi v svetu. Tradicija vsega pa je sestavni
del države.Obiskovalec mesta lahko obiskuje izjemne galerije in muzeje, si ogleduje
mogočne kraljeve palače, občuduje enkratne cerkve, se prevaža z znamenitimi
nadstropnimi avtobusi ali metrojem ali pa preprosto uživa v številnih parkih mesta.
Naš program ponuja vsakega malo, vodnik vas bo popeljal po največjih znamenitostih in
vam približal utrip mesta na najlepši nači.

PROGRAM TRODNEVNEGA IZLETA:

LONDON-PARLAMENT

1. DAN:
Zbor potnikov na letališču Jožeta Pučnika -Brnik v jutranjih urah. Polet proti Londonu in po pristanku avtobusni prevoz v mesto. V
panoramski vožnji bomo spoznali večino mesta: KATEDRALA SV. PAVLA, VICTORIA TOWER (znameniti stolp z uro BIG BEN),
PARLAMENT in WESTMINSTER. Nekaj časa boste vmes prosti za kosilo in nato nadaljevanje raziskovanje mesta ob Temzi. Zvečer
namestitev v hotel, večerja v restavraciji.
2. DAN:
Dan bomo preživeli na raziskovanju mesta v kombinaci z METROjem in seveda peš, čaka nas: PAR
ST.JAMES, BUCKINGHAMSKA PALAČA, ogled spektakla - menjave straže ob WHITE HALLU, dom
ministrskega predsednika na Dwning street-u. Popoldan bo čas za kosilo in samostojno raziskovanje na
Oxford Street-u, ki je znano nakupovalno središče. Večerja v tipični angleški restavraciji, povratek v
hotel in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku ponovno z METRO-jem v mesto na oglede: TOWER kjer hranijo impozantno zbirko kronskih
draguljev, še sprehod na znameniti most TOWER BRIDGE. Po premoru za kosilo se bomo odpeljali do
WINDSOR-ja, ki je sedanja rezidenca kraljeve družine, zvečer pa nas čaka povratek na letališče in
polet letala proti Brniku.
WESTMINSTERSKA OPATIJA

CENA:
499,00 € - pri udeležbi 45 - 48 potnikov

ZBIRKA KRONSKIH DRAGULJEV

MUZEJ VOŠČENIH FIGUR - KRALJ HENRY VIII.

CENA vključuje: letalski prevoz na liniji Brnik - London - Brnik, vse letališke in varnostne takse, DDV,
transfer z letališča v Londonu do hotela in nazaj, strošek panoramskega ogleda mesta,
namestitev v hotelu 3*** (dvoposteljne sobe) na bazi 2 x nočitev in zajtrk, 2 x večerja v restavraciji v mestu,
strošek našega vodiča in agencije.
Doplačila za vstopnine: METRO 20,00 €, TOWER 18,00 €, MUZEJ VOŠČENIH FIGUR 22,00 €.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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