
 

LONDON  

STRATFORD - CAMBRIDGE – WARWICK CASTLE 

INFORMATIVNI PROGRAM 

              PROGRAM POTOVANJA: 4 DNI 

DATUM POTOVANJA: 27.-30.03.2014 

MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: PO TABELI 

 

1.DAN: SLOVENIJA – LET. ZAGREB – CAMBRIDGE  

Zbor potnikov in vožnja na odhodno letališče. Polet letala za London Gatwick predvidoma ob 11.45 

uri. Prihod v London ob 13.15 uri po lokalnem času. Vožnja do znamenitega univerzitetnega mesta 

Cambridge in sprehod po središču. Zunanji ogled ene izmed univerz, v kolikor bi nam dovolili, pa 

bomo pokukali še v notranjost. Po želji si bomo ogledali tudi prelepo kapelo King's Chapel. Sledi 

prevoz do mladinskega hotela, večerja in nočitev. 

 

2. DAN: CAMBRIDGE - WARWICK -STRATFORD UPON AVON  -  LONDON 

Po zajtrku se bomo odpeljali v mesto Warwick, kjer bomo obiskali grad, ki velja za najlepše 

ohranjenega v Angliji. Nadaljevanje poti v Stratford, kje bomo obiskali cerkev Trinity in grob W. 

Shakespeara. Prav tako bomo obiskali center mesta, kjer stoji njegova »rojstna hiša« v značilnem 

tudorskem stilu. Po želji pa lahko obiščemo tudi kočo Ann Hathaway – lepo ohranjene tudorske 

hiše žene WilliamaShakespeara . Nadaljevanje poti v London. Peljali se bomo mimo Hyda Park 

Cornera do Albert Halla in Albertovega Memorijala, nato se bomo zapeljali mimo Harrodsa in 

večjih muzejev, videli bomo tudi Westminstrsko Opatijo. Postanek na južni strani Temze za foto 

utrinek Parlamenta z Big Benom. Krajši postanek bomo imeli tudi pri znamenitem mostu Tower 

Bridge in trdnjavi Tower. Nadaljujemo panoramsko vožnjo skozi City, mimo Trafalgar Squara, 

Whitehalla. Namestitev v mladinskem hotelu, večerja in nočitev. 

 



 

 

 

3. DAN: LONDON – GREENWICH 

Po zajtrku sledi vožnja s podzemno železnico do Piccadily Circusa. Ogledali si bomo tudi menjavo 

straže pri Horseguard Parade. Sledi sprehod do Temze. Vkrcanje na ladjico ter vožnja po Temzi 

do mesteca Greenwich. Sprehod skozi mestece na vrh griča, kjer se nahaja stari observatorij in 

uradni ničelnii poldnevnik. Prosto za ogled Observatorija. Sledi še obisk živahne tržnice. Z 

metrojem se bomo vrnili v London, nato pa se bomo sprehodili še po parkih (Hyde Park, Green 

Park, St. James's Park) do Buckinghamske palače in Westminsterske opatije. Večerja ter prosto 

za sprehod po Piccadiliju in Leicester Square. Možnost ogleda muzikala.  Vrnitev v hotel in 

nočitev. 

 

4. DAN: LONDON  - IZBRANO LETALIŠČE- SLOVENIJA 

Po zajtrku se bomo dogovorili ali se bomo odpravili v brezplačne muzeje ali pa se bomo odpravili 

na Oxford street, kjer bo čas za nakupe. Lahko bomo obiskali popularen British Museum – muzej 

posvečen človeški zgodovini in kulturi ali pa Natural History Museum z širokim spektrom 

naravoslovnih razstav. 5 stalnih razstav obsega okoli 70 milijonov predmetov iz  botanike, 

entomologije, mineralogije, paleontologije in zoologije. Muzej je znan predvsem po razstavi 

okostij dinozavrov in Science Museum, ki pokriva vse panoge znanosti in tehnologije ( vesolje, 

avtomobilizem, računalništvo, letalstvo,…). Nato pa se bomo odpeljali na letališče Gatwick od 

koder bo ob 17.55 predviden polet v Benetke. Po pristanku, predvidoma ob 21.00, nas bo na 

letališču čakal avtobus, ki nas po prijetno utrujene in polne lepih spominov odpeljal domov. 

Predviden prihod domov v nočnih urah 

 

INFORMATIVNA CENA POTOVANJA:  

Pri 30 – 45 prijavljenih                           479 € 

 

 

IN VKLJUČUJE:  

 Letalsko vozovnico samo z osebno prtljago v London in nazaj, 

 Letališke pristojbine,  

 avtobusni prevozi po programu  

 Lokalni prevoz (metro ali avtobus) za čas skupnih ogledov 

 1 x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v več posteljnih sobah  v Cambridgu  

 2x nočitev z zajtrkom v mladinskem hotelu v več posteljnih sobah  v Londonu 

 3 x večerja v mladinskem hotelu ali restavraciji (Pizza Hut – eat as much as you can) 

 vožnja z ladjico po Temzi in ogled Greenwicha  

 vstopnina v Warwick Castle   

 1 x prosto mesto za spremljevalca na 15 učencev 

 Osnovno nezgodno zavarovanje 

 vodenje in  

 organizacijo potovanja 

 

 

 

 



 

OPOZORILO: 

 V primeru občutnega zvišanja cen naftnih derivatov si pridržujemo pravico do zvišanja cene 

celotnega aranžmaja po splošnih pogojih 

 

 

DOPLAČILA: 

 Muzej voščenih lutk Madame Tussauds cca. 25 € 

 Muzikal od 30 € dalje 

 CORIS zavarovanje  - 5,80 EUR (tj. skupinska premija po osebi - zavarovanje do 5 dni, če se 

za zavarovanje odloči najmanj 9 oseb) 

 Zavarovanje rizika odpovedi – 3,73% celotne cene aranžmaja 

 

 
 

POMEMBNO: odhod/povratek je mogoč iz letališč: Trst, Treviso, Graz, Celovec, Salzburg, Dunaj, Zagreb, Ljubljana, 

Bratislava ali Bergamo/Milano, Budimpešta. 

Posebni pogoji: Pridržujemo si pravico do: a. zamenjave vrstnega reda ogledov; b. ime in priimek morata biti enaka kot na 

osebnem dokumentu s katerim boste potovali ( osebna izkaznica ali potni list); c.  sprememba imena povzroči stroške 

spremembe imena d. polet je na redni liniji, na letalu ni obroka, časi poletov so informativni.  

Skladno z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do zvišanja cene (če pride do sprememb v 

menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih prevoznikov) in skladno z 902. členom istega zakona pravico do 

odpovedi potovanja (če se za potovanje ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov, potrebnih za izvedbo potovanja). Cena 

potovanja je izračunana dne 18.10.2013 pri udeležbi – po tabeli. Splošni pogoji so sestavni del tega programa. 

 

 

CONDOR TRAVEL 
Mariborska c. 212, CELJE 

Pošta: 3211 Škofja vas 

TEL:  03 428 45 50 

FAX: 03 428 45 52 

E-mail: urska@condor-travel.com 
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