Klasična Anglija, 6 dni
Hoteli 3*, nočitev/zajtrk, 2x večerja
– prisluhnite skrivnostnemu Stonehengu
– sprehodite se skozi mesto legendarnih Beatlov
– spoznajte se z dramatikom Williamom Shakespearom

27.04.2022 do 02.05.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Kratko, a sladko potovanje po glavnih mestih in znamenitostih Anglije. Potovanje
nas popelje iz Londona do skrivnostnega Stonehanga ter Straforda – mesta največjega
angleškega dramatika Shakespeara, ki mu je uspelo ohraniti vzdušje iz njegovih časov. Le
kdo ne pozna njegove Romeo in Julije?
Legendarna skupina The Beatles in angleška prestolnica London sta glavni
atrakciji Anglije. En dan, dve mesti in narava. Liverpoolski Anfield ali Old Trafford v
Manshestru, ki mu pravijo tudi teater sanj? Mestni utrip nam razbije prava pravljica –
nacionalni park poln jezer, hribov in lepih razgledov.
Za konec nas čaka še sprehod po očarljivem Londonu. Ikoni mesta Tower Bridge in
Big Ben, trdnjava Tower in Westminstrska opatija ter Buckinghamska palača, kjer prebiva
kraljeva družina.
1. dan LJUBLJANA – LONDON – STONEHENGE - STRATFORD UPON AVON . Polet iz
ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem primeru prevoz iz Ljubljane) lahko preko
vmesnega letališča v London. Vožnja do skrivnostnega kamnitega kroga Stonehenge.
Prazgodovinski spomenik je zgrajen na močnem energijskem mestu, saj se tu križa kar šest
zmajevih linij, nastanek spomenika pa še danes buri domišljijo in dodaja k nastanku vedno
novih teorij. Nadaljujemo do Shakespearovega mesta – Stratford upon Avon, ki povzema
značilnosti najlepših angleških podeželskih mest. Namestitev, večerja in nočitev. (letalo, H,
V)
2. dan STRATFORD UPON AVON – CHESTER - LIVERPOOL . Zajtrk. Obiščemo rojstno
hišo največjega angleškega dramatika in se spoznamo z njegovimi deli. Vožnja do mesta
Chester, pomembnega kulturnega, zgodovinskega in turističnega centra. Ogledamo si 700
let stare lesene ulične galerije in mesto, ki je povsem obdano s starim obzidjem, za katerega
pravijo da je eno najlepše ohranjenih v Veliki Britaniji. Vožnja do Liverpoola, mesta skupine
The Beatles. Sledi panoramski ogled mesta. Vožnja do hotela in namestitev. Obiščemo
Cavern klub, kjer so Beatli prvič nastopili in mu zato pravijo njihov rojstni kraj. Nočitev. (H, Z)

3. dan LIVERPOOL – NP PEAK DISTRICT – MANCHESTER . Zajtrk. Sprehodimo se
skozi mesto in se ustavimo pri Albertovem doku, ki je na seznamu UNESCO in ena največjih
znamenitosti. Tukaj je tudi razstava posvečena Beatlom. Vožnja do narodnega parka Peak
District. Znan je predvsem po norih razgledih in majhnih, a živahnih mestih. Sprehodimo se
po izjemni pokrajini. Se počutite kot v pravljici? Postanek v najvišje ležečem mestu Anglije –
Buxtonu. Zdraviliško mesto leži 300 m nad morjem. Vožnja do Bakewella, ki je poznan po
piti! Odlično se prileže za našo popoldansko malico. Odpeljemo se do hotela v Manchestru.
Namestitev in večerja. Večer lahko preživimo v tipičnem angleškem pubu. Nočitev. (H, ZV)
4. dan MANCHESTER – CAMBRIDGE – LONDON . Zajtrk. Ogledamo si mestno središče
– Mesta hiša na Albertovem trgu, gotska katedrala iz 15. stoletja, bohemska četrt, ki je
središče modernih butikov in lokalov. Vožnja do univerzitetnega mesta Cambridge, kjer so
bile v 13. stoletju zgrajene prve univerze. Tukaj študirajo mladi s celega sveta na več kot
30-ih kolidžih, izmed katerih je najbolj poznan Trinity College. Ustanovitelj je bil Henrik VIII.,
leta 1546. Sprehodimo se po tem prijetnem in živahnem mestu. Vožnja v London. Namestitev
in nočitev. (H, Z)
5. dan LONDON. Zajtrk. Našo današnjo pustolovščino začnemo pri slovitem mostu Tower
Bridge ter zgodovinsko pomembni trdnjavi Tower. Nadaljujemo do Milenijskega mostu,
mestne hiše ter katedrale sv. Pavla. Nadaljujemo do parlamenta, Big Bana ter
Westminstrske opatije, kjer kronajo britanske vladarje. Po želji (za doplačilo) obiščemo
muzej voščenih lutk Madame Tussaud’s ter se slikamo z ‘najpomembnejšimi’ s sveta
slavnih. Vrnitev v hotel in nočitev. (H, Z)
6. dan LONDON - LJUBLJANA . Zajtrk. Z metrojem se odpeljemo so parka St. James, ki je
kot nalašč za jutranji sprehod. Obiščemo Buckinghamsko palačo, kjer prebiva kraljeva
družina ter z nekaj sreče ujamemo menjavo straže. Nadaljujemo z obiskom Hyde parka ter
Kensingtonske palače, katera je svoj sloves dobila on tragični smrti princese Diane, ko jo je
obkrožalo več milijonov rož. Sprehodimo se mimo Downing street, kjer je uradna rezidenca
britanskega ministrskega predsednika. Čaka nas še nekaj trgov – Trafalgar z znamenitim
Nelsonovim spomenikom, Piccadilly ter Covent Garden. Vožnja na letališče in polet proti
Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)
V skladu z razpoložljivostjo so nočitve lahko tudi v okolici navedenih krajev.
Program ostaja vsebinsko nespremenjen.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program
Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 39 oseb

Redna cena
855 EUR

Aktualna cena
855 EUR

54,00 EUR

Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja - PAKET A **
Zdr. zav. Mondial, do 5 dni, Evropa, družinsko, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

280,00 EUR
4,56 %
16,97 EUR

3,50 %
15,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje : letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine (72 EUR), prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane,
če to ni letališče Ljubljana, 5 nočitev v hotelih 3* z zajtrkom, 2 večerji, prevoze in oglede s
klimatiziranim avtobusom, slovensko vodenje, stroški priprave in organizacije potovanja.
Vstopnine v ceno potovanja niso vštete in jih potnik po želji poravna na kraju samem.
Okvirni zneski vstopnin so naslednji: STONEHENGE: 19,50 GBP, STRATFORD UPON
AVON: Shakespearova rojstna hiša 15 GBP, LIVERPOOL: muzej Beatlov 9 GBP, NP
PEAK DISTRICT: dvorec Chatsworth 14 GBP, CAMBRIDGE: 9,50 GBP, LONDON:
vozovnica za podzemno železnico: cca 10 GBP.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko vstopamo z
listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo dokumenta.

veljavnim potnim

Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 16.12.2020
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna
tiskana priloga na voljo na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije
potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.
ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar.
LEGENDA za vrsto storitev in namestitev:
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s
kopalnico
H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno
kopalnico, večposteljne sobe,…)
H* – nočitev v hotelu 3 /4 zvezdice PT – nočitev na vlaku ali ladijska kabina
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....)
Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V

primerih, ko v državi potovanja ni predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije
v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev.
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