London, 4 dni
Hotel 3*, letalo, nočitev/zajtrk
–
–
–

Doživite živahno angleško prestolnico
Bodite priča menjavi kraljeve straže
Popeljite se pod mogočnim Tower bridgom

28.10.2022 do 31.10.2022
2 - Oskarjevo turistično potovanje
1. dan LJUBLJANA – LONDON. . Polet iz ljubljanskega ali bližnjega letališča (v tem
primeru prevoz iz Ljubljane) lahko preko vmesnega letališča v London. Po pristanku sledi
vožnja do hotela in namestitev. Odpravimo se do Greenwicha, kjer poteka ničelni poldnevnik.
Mimo tržnice in pomorskega muzeja se sprehodimo do pristanišča. Nazaj v mesto se po želji
(za doplačilo) popeljemo z ladjico. Pogled s Temze je čudovit, prav posebno doživetje pa je
vožnja po Towerskim mostom. Izstopimo pri parlamentu, nato pa se sprehodimo do Big
Bena. Nadaljujemo do Westminstrske opatije, kjer kronajo britanske vladarje. Vrnitev v
hotel. (letalo, H)
2. dan LONDON. . Zajtrk. Našo današnjo pustolovščino začnemo pri slovitem mostu Tower
Bridge ter zgodovinsko pomembni trdnjavi Tower. Nadaljujemo do mestne hiše, katedrale sv.
Pavla ter Milenijskega mostu. Odpeljemo se do nakupovalne ulice Oxford. Prosto za nakupe,
kosilo ali pa se le prepustimo utripu mesta. 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)
3. dan LONDON.. 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. Prosto za večerjo. Po želji ( za doplačilo) se
zapeljemo z znamenitim London eye. Vrnitev v hotel in nočitev. (H, Z)
4. dan LONDON - prosto - LJUBLJANA. . Zajtrk. Prosti dan, ki ga priporočamo za obisk
enega izmed številnih muzejev ( naravoslovni muzej, muzej moderne umestnosti, muzej
znanosti,…) ali pa obisku tržnice Camden. Popoldan se poslovimo od čarobne angleške
prestolnice.Vožnja na letališče in polet proti Ljubljani ali bližnjemu letališču (v tem primeru še
vožnja do Ljubljane). (Z, letalo)

Ogledi so lahko tudi v drugačnem vrstnem redu.
Cenovni podatki:
Cena potovanja
razpisni program

Redna cena
735 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 25 - 29 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 35 - 39 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 30 - 34 oseb
Doplačila po želji
Doplačilo za enoposteljno sobo
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV ** PAKET A
Vstopnina v Madame Tussauds
Vstopnina za London eye
Ladjica do mesta
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja

Aktualna cena
735 EUR

45,00 EUR
25,00 EUR
33,00 EUR

260,00 EUR
4,56 %
37,50 EUR
36,30 EUR
13,40 EUR

3,50 %

Cena (najmanj 40 udeležencev) vključuje letalski prevoz po programu, letališke in
varnostne pristojbine, prevoz do odhodnega/iz prihodnega letališča do Ljubljane, če to ni
letališče Ljubljana, 3 nočitve v hotelu 3* z zajtrkom, avtobusni prevoz iz letališča London do
hotela in nazaj, 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: Madame Tussauds: 28 GBP, Tower of London: 23
GBP, katedrala Sv. Pavla: 18 GBP, London eye: 23 GPB, vozovnica za podzemno
železnico: cca 10 GBP/dan, GREENWICH: vstopnina: 13 GBP, ladjica do mesta: 12
GBP.
OBVEZNI DOKUMENTI: Slovenski državljani lahko v vse države članice EU vstopamo z
veljavno osebno izkaznico oz. potnim listom. Priporočamo, da ločeno shranite fotokopijo
dokumenta.
ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 25
PRIPRAVA POTOVANJA: 23.10.2020

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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