
 

 
 
 

ŠOLSKA EKSKURZIJA V LONDON  
1. dan   OSNOVNA ŠOLA - LONDON 
   

Ob dogovorjeni uri se bomo zbrali pred šolo in se z avtobusom odpravili na odhodno letališče. Po opravljenih 
letaliških formalnostih bomo poleteli proti Londonu.  
Prevoz z letališča do hotela.  
Po kratki osvežitvi se bomo odpravili na naše prvo raziskovanje Londona. Sprehodili se bomo po najbolj znanih 
londonskih nakupovalnih ulicah Oxford Street in Regent Street, kjer tudi odrasli uživamo med igračami v Hamley's, 
verjetno eni svetovno najbolj znanih in najstarejših trgovin z igračami. Pot bomo nadaljevali mimo množice ob Erosu 
na trgu Piccadilly Circus, od tod naprej na Leicester Square, kjer bomo povečerjali, nato pa se bomo po sprehodu 
skozi China Town in filmsko-gledališki West End ter se v poznih večernih urah vrnili v hotel. 
Po želji obisk muzikala (doplačilo). 
 

 

    
 

2. dan   LONDON 
  

Po obilnem angleškem zajtrku se bomo odpravili do  Buckinghamske palače, prebivališča britanske kraljice Elizabete 
II, in si ogledali znamenito menjavo kraljičine straže. Skozi čudoviti St. James's Park se bomo sprehodili do 
Westminster Abbey, kjer kronajo angleške kralje, nato pa bomo pot nadaljevali mimo enega najslavnejših zvonov 
Big Bena in veličastnega angleškega parlamenta Houses of Parliament do znane ulice Downing Street, kjer na 
številki 10 biva angleški »Prime Minister«. Na Horse Guards Parade se boste zagotovo slikali z negibno kraljičino 
stražo, nato pa bomo sprehod nadaljevali do trga Trafalgar Square, ki ga krasi spomenik znanemu admiralu Nelsonu. 
Med obiskom Londona nikakor ne gre zamuditi predelov ko je alternativni Camden Town. Seveda si ga bomo ogledali.   
Po večerji se bomo odpeljali do ene najlepših londonskih postaj podzemne železnice Kings Cross, kjer je s perona 9 
¾  svoje potovanje na Bradavičarko pričel Harry Potter, nato pa se bomo pozno zvečer vrnili v hotel. 
 

 

                      
   
3. dan  LONDON  
 

 

Po obilnem zajtrku nas bo naše potovanje skozi London vodilo do Greenwicha, kjer »se stikata vzhod in zahod«. V 
pristanišču je na ogled mogočna Cutty Sark, zadnja izmed preostalih hitrih ladij za prevoz čajevca iz nekdanjih 
angleških kolonij. Sprehodili se bomo do vrha griča, kjer se nahajata Royal Observatory in znameniti ničelni 
poldnevnik, ki določa čas po vsem svetu ter obiskali še imenitni pomorski muzej - National Maritime Museum. Proti 
centru Londona se bomo nato odpravili z ladjico do mogočne trdnjave Tower of London, ki hrani številne legende in 
zgodbe izjemne angleške preteklosti in se slikali ob enem najbolj slavnih dvižnih mostov Tower Bridge.  Prečkali 
bomo znameniti most in se sprehodili ob reki Temzi mimo znane vojne ladje HMS Belfast, najvišje stavbe Velike 
Britanije - The Shard in Shakespeare's Globe Theatre do galerije Tate Modern. Ponovno bomo prečkali reko Temzo, 
tokrat po zibajočem mostu Millennium Bridge in se napotili do znamenite St. Paul's Cathedral. Nato nas bo pot 
vodila do uličnih umetnikov polnega predela Covent Garden. S podzemno železnico se bomo nato odpravili do 
predela Fulham – uganete kateri nogometni stadion tukaj domuje? Stamford Bridge Chelsea F.C.! Po večerji v 
njegovi bližini se bomo vrnili v hotel. 

4. dan LONDON – OSNOVNA ŠOLA 
  

Po obilnem zajtrku bomo obiskali zanimivi Science Museum, kjer se izgubimo v svetu vesolja, svetu avtomobilov, 
računalnikov, energije, letal … ali pa si bomo ogledali sosednji Natural History Museum, ki navduši z odličnimi 
naravoslovnimi razstavami, še posebej oddelek dinozavrov in veliki sinji kit, ki sta pravi magnet za obiskovalce. 
Oboroženi z znanstveno in naravoslovno izkušnjo se bomo odpravili do letališča in  pozno popoldan poleteli proti 
domu. Po pristanku je organiziran prevoz do šole.  



 
 
CENA VKLJUČUJE  

 Povratni letalski prevoz do Londona 

 Ročno prtljago, velikosti 56 x 40 x 25cm (vključno s koleščki, žepki in ročaji) teže 10 kg 

 Letališke in varnostne pristojbine 

 Povratni prevoz od osnovne šole do odhodnega letališča  

 Povratni prevoz z londonskega letališča do hotela 

 Vozovnice za vse lokalne prevoze v Londonu 

 3 nočitve v tri- in štiriposteljnih sobah v hotelu Travelodge  

 3 angleške zajtrke 

 3 večerje v restavracijah v središču Londona: Pizza Hut, KFC, Oyster Rooms - pub,… 

 Vožnjo z ladjico po reki Temzi 

 Zunanje oglede londonskih znamenitosti po opisanem programu 

 Obisk National Maritime Museum, Science Museum ali Natural History Museum 

 Spremljevalca LTA jezikovna potovanja 

 Učitelje spremljevalce (1 učitelj spremljevalec s strani šole za vsakih 13 - 15 učencev)    

 Organizacijo potovanja 

 Prijavnino 

 Nezgodno zavarovanje 
 

DOPLAČILA  
 
• Po želji doplačilo zavarovanja rizika odpovedi: 20 EUR. Plačilo zavarovanja rizika odpovedi je  
   potrebno ob prijavi. 
• Dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujini z asistenco CORIS: 5,5 EUR. 
• Po želji ogled muzikala: od 30 – 55 EUR. Cena je odvisna od vrste predstave in velja ob pogoju, da se 

za ogled odloči vsaj 20 udeležencev. 
• Po želji ogled muzeja voščenih lutk Madame Tussauds: 21 GBP. Cena velja ob pogoju, da se za ogled 

odloči vsaj 15 udeležencev. 
 

NAČIN PLAČILA  
        

       • Plačilo na do 6 zaporednih mesečnih obrokov brez dodatnih stroškov.  
Plačilo 1. obroka - akontacija ob prijavi: 120 EUR oziroma 140 EUR v primeru vključenega zavarovanja rizika 
odpovedi. Za preostalih 5 obrokov prejmete položnice, zadnji obrok zapade v plačilo 15 dni pred odhodom na 

jezikovno ekskurzijo.  
 

       • Plačilo akontacije v višini 30 % cene aranžmaja ob prijavi, 70 %  najkasneje 15 dni pred odhodom. 
       • Celotno plačilo ob prijavi.  
 

HOTEL  

 

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

CENA TERMIN 
ROK ZA PRIJAVO 

13.11.2015 

       
428,00 EUR 

 

Cena velja pri udeležbi vsaj 30 oseb. 

 

25.6. – 28.6.2016 
Oziroma v terminu po dogovoru s šolo. 

ROK za PLAČILO AKONTACIJE 

13.11.2015 

 

Pridržujemo si pravico do:  
- spremembe termina jezikovne ekskurzije v primeru, da letalski prevoznik naknadno spremeni ure poletov, 

zaradi česar ne bi bila možna izvedba programa v celoti. Sprememba termina v dogovoru s šolo.  
- spremembe vrstnega reda ogledov. 

 Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del programa in so na voljo na spletni strani www.lta.si. 


