
 

 

LONDON Z AVTOBUSOM 
   20. – 24. MAREC 2013 

 

    
 
Uživajte ob pogledu na londonsko življenje, ki bo švigalo mimo vas. Zanimivi barviti obrazi, odbiti modni 
stili, neverjetne frizure in živahno dogajanje. Ljudje, ki dajejo s svojo sproščenostjo in neobremenjenostjo 
občutek popolne svobode. Kako poseben, samosvoj in nor svet je to. Samuel Johnson je imel prav, ko je 
rekel: »When a man is tired of London, he is tired of life.« 
 

PRVI DAN: SLOVENIJA - NEMČIJA – FRANCIJA                                                                                           
Zbor potnikov pred SŠ Josipa Jurčiča Ivančna Gorica  v dopoldanskih urah. Avtobusna vožnja skozi Avstrijo in 
Nemčijo proti francoski obali. Nočna vožnja.  
 
DRUGI DAN: LONDON                                                                                                                             
V  jutranjih urah prihod v Calais, kjer se bomo  vkrcali na trajekt za Dover in se prepeljali čez Rokavski preliv. 
Vožnja skozi tipično angleško pokrajino, mimo prostranih polj in tipičnih angleških hiš v London. Deponiranje 
prtljage v hotelu in ogled Londona peš in z metrojem. Trg Trafalgar, St. James park in palača, Clarence House, 
Buckinghamska palača, White Hall, Downing Street 10 - domovanje angleškega predsednika in Covent 
Garden so znamenitosti na “londonski peš poti”. Povratek v hotel, namestitev in večerja v bližnjiu 
restavraciji/ pubu. 
 
TRETJI DAN: LONDON                                                                                                                    
Po zajtrku avtobusni panoramski ogled in spoznavanje najpomembnejših mestnih znamenitosti z vmesnimi 
postanki. Prvi bo pri še vedno delujočem dvižnem mostu Tower Bridge mimo The Tower of London in najvišjo 
poslovno stavbo v Evropi The Shard – Črepinjo. Vožnja skozi City, mimo katedrale Sv. Pavla … vse do trga 
Trafalgar, kjer bomo obiskali bližnjo The National Gallery in National Portrait Gallery. V popoldanskem času si 
bomo ogledali še Picadilly Circus, Oxford Street in Hyde Park. Večerja in povratek v hotel. 
 
ČETRTI DAN: LONDON             
Po zajtrku se bomo  z ladjo popeljali po  Temzi do Greenwicha in obiskali  observatorij z označeno časovno 
ločnico.  Sprehodili se bomo mimo znamenite ladje Cutty Sark in Pomorskega muzeja. Po povratku v London 
bomo po želji obiskali še Natural History Museum. V večernih urah odhod proti pristanišču Dover. Vkrcanje 
na trajekt in prečkanje Rokavskega preliva.  
 



 

 

PETI DAN: FRANCIJA – SLOVENIJA                                                                                                               
Vožnja skozi Francijo in Nemčijo prihod v Slovenijo v poznih popoldanskih urah. 
 

CENA: 309 €/ minimalno 45 prijavljenih dijakov   
329 €/ minimalno 40 prijavljenih dijakov 
 

 
CENA VKLJUČUJE:   
- avtobusni prevoz 
- cestne in ostale pristojbine 
-vožnjo s trajektom čez Rokavski preliv 
-dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 2/3* 
-dve  večerji 
-vožnja z ladjo do Greenwicha 
-vstopnina v Kraljevi Observatorij 
-lokalne vožnje s podzemno železnico 
-nezgodno in zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini 
-stroške slovenskega vodnika 
-stroške organizacije potovanja 
 
DOPLAČILA PO ŽELJI OB PRIJAVI: enoposteljna soba 79€ 
DOPLAČILA PO ŽELJI NA POTI: morebitne dodatne vstopnine 
 

Cena je izračunana na minimalno udeležbo 45 in 40 prijalvjenih dijakov. Na  15 vplačanih učencev 

priznavamo 1 prosto mesto za profesorja – spremljevalca, kar je v skladu z navodili Ministrstva za šolstvo. 

 

ZA PRIJAVE DO KONCA LETA 2012 VAM RIZIKO ODPOVEDI PODARIMO.  (20€) 

Program lahko še dopolnimo ali spremenimo po vaših željah.  Veselimo se  sodelovanja z vami!  
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE, ki so sestavni del programa in 
pogodbe/voucherja, so vam kot posebna tiskana priloga k programu na voljo v vseh poslovalnicah  TA  
PALMA ali na www.palma.si. 
 
Celje, 03.12. 2012 
 
  

http://www.palma.si/

