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Za: Srednja šola Josipa Jurčiča Ivančna Gorica, gospa Mojca Saje-Kušar, tel: 041 204 657,  
mail: mojca.saje-kusar@guest.arnes.si 

LONDON, OXFORD in STRATFORD-UPON - AVON   

4 dni 
Vabimo vas na obisk angleške prestolnice, ki vas bo zagotovo navdušila. 

Predviden datum: 14. - 17. MAREC 2019 (četrtek - nedelja) 

Predvidena časovnica poleta:  
14.3. 2019; Ljubljana  -  London Stansted (EZY3246) ;  11:00 - 12:15    
17.3.2019; London Stansted -  Ljubljana   (EZY3245 );  07:00 - 10:05 

 

1. dan: 14.3.2019; LJUBLJANA - LONDON ( četrtek) 
Prevoz z avtobusom na ljubljansko letališče. Prihod potnikov na ljubljansko letališče dve uri pred poletom. Predviden polet letala 
proti Londonu ob 11.00 uri. Po pristanku v Londonu ob 12.15. uri, bo sledil avtobusni prevoz v London in panoramski avtobusni 
ogled mestnih znamenitosti Hyde Park, Buckinghamska palača, Westminstrska opatija, Downing street, kjer je rezidenca 
britanskega ministrskega predsednika, Trafalgar Square z znamenitim Nelsonovim spomenikom. Obiskali bomo National 
Gallery in si ogledali nekaj nepomembnejših del, ki jih hrani galerija.  Vožnja mimo parlamenta z Big Ben-om in do hotela, 
namestitev. Proti večeru sprehod do znamenitega predela Soho in živahnega londonskega trga Covent Garden, na katerem 
ima sedež istoimenska svetovno znana operna hiša (Royal Opera House)  Večerja. Vrnitev v hotel in nočitev.  
 
2. dan:15.3.2019;  LONDON (petek) 
Po zajtrku ogled Londona peš in s podzemno železnico: vožnja do Greenwicha, kjer se bomo sprehodili do ničelnega 
poldnevnika, ki določa čas po vsem svetu. Z griča pri observatoriju se nam ponuja čudovit pogled na Queen's House, naval 
College in v ozadju London. Z Greenwicha se bomo odpeljali na Tower Hill, kjer si bomo ogledali enega od londonskih simbolov 
Tower of London in znameniti Tower Bridge. Od tu se bomo podali do katerdale sv. Pavla, od tam pa se bomo peš sprehodili 
preko Millenium Bridge do  Globe Theatre. Vožnja do Regents Parka, ob katere stoji muzej voščenih lutk Madame 
Tussaud's, ki ga bo mogoče obiskati. (doplačilo). Vožnja do Camden Towna, živahnega in umetniškega dela mesta,  kjer 
delujejo številni umetniki, grafitarji, številne trgovinice….Večerja. Vrnitev v hotel in nočitev.  
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3. dan: LONDON  - OXFORD - STRATFORD-UPON – AVON - LONDON  (sobota) 
Po zajtrku bo sledil izlet v univerzitetni Oxford. Na Oxford so Britanci izjemno ponosni. Ne le, da velja oxfordska angleščina za 
»perfektno«, mesto je pravi arhitektonski dragulj z veličastnimi srednjeveškimi stavbami, ozkimi, tlakovanimi uličicami, 
parki in vrtovi znamenitih kolidžev. Brez dvoma je najslavnejše univerzitetno mesto na svetu in študirati v tem mestu je bilo 
že od nekdaj privilegij. Tukaj je študiralo kar 24 angleških predsednikov vlad in verjemite, debeli zidovi častitljivih stavb bi lahko 
razkrili marsikakšno zanimivo študentsko prigodo. Vendar pa Oxford ni le mesto s slovečo auro znanosti, temveč tudi center 
živahnega študentskega življenja, galerij... To najstarejše angleško univerzitetno mesto (1200) i je ohranilo svojo zasnovo iz 8. 
stoletja. Srce mesta predstavlja Trg Redcliff, obkrožajo pa ga različna univerzitetna poslopja oz. kolidži: All Souls College, 
Christ Church College z normansko katedralo, Merton College ... Reka Temza in njeni travnati bregovi dajejo mestu 
romantičen pridih. Sprehodili se boste sprehodili mimo nekaterih college-ov v eni od najstarejših britanskih univerz.   
Obiskali bomo Balliol College, kjer se nahaja jedilnica iz filma Harry Potter.  
Nadaljevanje vožnje v Stratford-upon-Avon, prisrčno mestece ob reki Avon, prepolno značilnih hišic z lesenimi tramovi na 
pročeljih, rojstni kraj znamenitega pesnika in dramatika Williama Shakespearea. Sprehod po mestu z ogledom njegove 

rojstne hiše ter drugih znamenitosti. Vrnitev v London in sprehod po nakupovalni ulici Oxford Street. Večerja in nočitev.  
 
4. dan: LONDON  - LJUBLJANA (nedelja) 
Zgodaj zjutraj prevoz na letališče Stansted in polet letala predvidoma ob 07.00 uri zjutraj. Pristanek na ljubljanskem letališču bo 
predvidoma ob 10.05 uri. Sledi še prevoz do Ivančne Gorice.  
 

Predvidena cena: 467€ na osebo; cena je izračunana pri najmanj 35 potnikih in 3 spremljevalcih 
Predvidena cena: 498 € na osebo; cena je izračunana pri najmanj 30 potnikih in 2 spremljevalcih 
 

CENA VKLJUČUJE: 
 
- polet na relaciji Ljubljana - London – Ljubljana  
- avtobusni prevoz Ivančna Gorica – letališče – Ivančna Gorica 
- 1 x ročno prtljago ( max. dimenzije 56x 45x25cm, vključno z ročko in kolesi) 
- letališke in varnostne pristojbine,  
- avtobusni prevoz letališče Stansted  -  hotel – letališče Stansted,  
- poldnevni ogled Londona z avtobusom 1. dan 
- tri nočitve z zajtrkom v hotelu 2* (več posteljne  sobe s TWC),  
- 3 x večerja v pubih/restavracijah/obedovalnicah 
- vozovnice za metro za 3 dni,  
- ogled Londona 
- celodnevni izlet z avtobusomv Oxford in Stratford- Upon- Avon z obiskom in vstopnino v Shakespeare- vo 
rojstno hišo in ogled Balliol College-a 
- 2 oz. 3 profesorje spremljevalce,  
- slovenskega vodnika,   
- osnovno nezgodno zavarovanje, DDV in organizacijo potovanja.  
 

Opomba: Predvidena lokacija hotela: Shepherds Bush (Zona 2, London) 
 
DOPLAČILA po želji: muzej voščenih lutk pribl. 20- 24 GBP,  London Eye, morebitne dodatne vstopnine po želji, po želji dodaten 
kos čekirane prtljage na letalu 
Priporočamo zdravstveno in nezgodno zavarovanje z asistenco 6,10 eur na osebo pri skupini nad  7 oseb.   
 
POGOJI: Odpovedni riziko: 5% od osnovne cene, v primeru dokumentirane višje sile, če ste se zanj odločili. 
 
Opomba: ob dokončni rezervaciji je potrebno zakupiti točno število sedežev na letalu. Kvoto sedežev ni več možno spreminjati 
manjšati brez stroškov. Imena vseh potnikov, ki potujejo je potrebno dati ob rezervaciji, skupaj z podatki iz dokumenta s katerim 
bodo potniki potovali. Vse naknadne  spremembe bodo dodatno zaračunane.  
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POMEMBNO: Ob prijavi je potrebno navesti ime in priimek, ki morata biti enaka kot v potnem listu ali osebni izkaznici (v 
dokumentu s katerim bo potnik potoval). Prevoznik zahteva tudi datum rojstva, številko dokumenta s katerim bo potnik potoval, 
datum izdaje dokumenta in datum veljavnosti osebnega dokumenta ter državljanstvo. S tem dokumentom mora potnik 
potem tudi na letalo. Polet je na redni progi Easy Jeta, na letalu obroka ni.  
 

NAČIN PLAČILA:  po dogovoru  
  
MM-TURIST si pridržuje pravico do spremembe cene v primeru spremembe deviznega tečaja, spremembe cene letalskega 
prevoznika, ali zaradi premajhnega števila udeležencev potovanja.  
Cena je izračunana 17.1.2019 in upošteva udeležbo najmanj 30 oz. 35  plačanih oseb. Splošni pogoji poslovanja so sestavni 
del programa.  
 
Nobena rezervacija še ni narejena, cena letala  bo potrjena z nakupom vozovnic. Cene letalskih vozovnic se lahko 
spreminjajo in končna cena bo znana ob dokončni rezervaciji. Zato predlagamo čim hitrejšo odločitev, ker so cene vozovnic 
ugodnejše.  
 
OPOMBA in INFORMACIJA:  
V Londonu je kar nekaj odličnih muzejev, kjer vstopnin za obiskovalce ni. Spodaj so našteteti nekateri:  

- (National Gallery , British Museum, Tate Modern, Tate Britain, Science Museum, Natural History Museum Victoria 
& Albert Museum, Imperial War Museum,) ...  

 
V program, ki smo ga predlagali lahko seveda vključimo tudi katerega izmed zgoraj navedenih muzejev, bomo pa potem morali 
izpustiti kakšen od predlaganih ogledov, vendar se bistveno vsebina ne bo spremenila.  
 
 

 
Mirjana Brajić, prof. 
 
mmturist d.o.o. 
Šmartinska cesta 152, Ljubljana, Tel: +386 1 244 25 30, Fax: +386 1 244 25 34, 
 E: mirjana.brajic@mm-turist.si, W: www.mm-turist.si 
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