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 PET DNEVNEGA IZLETA:

LONDON-PARLAMENT

1. DAN:
Zbor potnikov na letališču BRNIK ob 18.00 uri, ureditev formalnosti in ob 19.10 polet z družbo EasyJet proti Londonu. Na letališču Stansted bomo
pristali ob 20.25, transfer do hotela in nočitev.
2. DAN:
Po zajtrku se bomo z metrojem podali na ogled mesta. V opoldanskem času boste prosti za kosilo, po zadnjih ogledih pa večerja v restavraciji, v bližini
hotela, povratek v hotel in nočitev.
3. DAN:
Po zajtrku tudi tokrat celodnevni ogled mesta. Prepustite se raziskovanju Londona našemu vodniku, saj bo izbral najlepše predele in vas popeljal tudi
v zgodovino te izjemne države in seveda mesta. V opoldanskem času prosto za kosilo, lahko boste obiskali muzej voščenih lutk. Večerja seveda v
restavraciji in nato povratek v hotel. Tokrat lahko izkoristite nočni ogled mesta, saj vam vozovnice za METRO veljajo ves dan.
4. DAN:
Po zajtrku celodnevni izlet v univerzitetni OXFORD s čudovito angleško arhitekturo, številnimi kolidži in spomeniki. V vasici WOODSTOCK bomo
obiskali privatno podeželjsko palačo BLENHEIM, ki je dom XI. Vojvode Marlbourgha in rojstna hiša Sira Winstona Churchilla. Nadaljevanje poti do
mesta STRATFORD UPON AVON za ogled največjega srednjeveškega gradu v Angliji WARWICK iz 11. Stoletja. Povratek v London, v ečerja v
restavraciji, povratek v hotel in nočitev.

5. DAN:
Po zajtrku je še nekaj malega časa za zadnje nakupe, ob odhod na letališče in ob 13.30 polet proti Brniku kjer boste ob 16.35.

WESTMINSTER

TOWER BRIDGE

BIG BEN

WARWICK

CENA:
578,00 € - pri udeležbi 40 - 48 potnikov
599,00 € - pri udeležbi 35 - 39 potnikov
CENA vključuje: letalski prevoz na liniji Brnik - London Stansted - Brnik, vse letališke in varnostne takse, dodatek za eno potovalko,
DDV, transfer z letališča v Londonu do hotela in nazaj z posebnim avtobusom,
strošek avtobusa za celodnevni izlet v Oxford in Stratford, namestitev v hotelu 3*** (dvoposteljne sobe) na bazi 4 x nočitev in zajtrk,
3 x večerja v restavraciji v mestu, strošek našega vodiča in agencije.
Doplačila za vstopnine: METRO 30,00 €, TOWER 18,00 €, MUZEJ VOŠČENIH FIGUR 22,00 €.
SPLOŠNI POGOJI POSLOVANJA so sestavni del ponudbe.
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