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London 
Spoštovani, 

Zahvaljujemo se vam za rezervacijo ekskurzije v London. Prosimo, pozorno preberite 
 

OBVESTILO PRED ODHODOM GCC  
 

Datum potovanja: 31. 3. do 3. 4. 2016 
 

Čas in kraj odhoda: 31. 3., ob 4:45, z avtobusne postaje Glazija, poleg Policijske postaje v Celju. 
 

Prosimo vas, da ste na kraju odhoda 10 min pred odhodom, torej ob 4:35 uri. 
 

Čas in kraj prihoda: 4. 4. 2016 ob predvidoma 1:00, zjutraj – odhodno mesto. 
 

Vaša vodnica na potovanju bo ga. Martina Majcen, ki bo skrbela, da bo potovanje poučno, zanimivo in polno 
lepih doživetij. 
 

Avtobusni prevoznik v Sloveniji in Avstriji je APS.  
 

Avtobusni prevozi v Veliki Britaniji je Seaward.  
Sedežni red v avtobusu ni določen. V primeru nesoglasja ga določi vodnik. 
 

Letalska družba, s katero letite, je EasyJet.  
Predvideni časi poletov in pristankov z/na letališče na Dunaju na Luton in z letališča Gatwick so: 
 

vzlet - odhod: 31. 03. 2016 ob 10:45 / pristanek - prihod: ob 12:10 
vzlet - odhod: 03. 04. 2016 ob 17:35 / pristanek - prihod: ob 20:50 
 

Načrtovan potek potovanja: 
avtobusni transfer z odhodnega mesta do letališča – polet proti Veliki Britaniji – Windsor - avtobusni 
transfer do hotela – London (uporaba podzemne železnice in hoja) glejte program potovanja – transfer od 
hotela do letališča – polet proti odhodnemu letališču – transfer z letališča do odhodnega mesta. 
 

Hotel, v katerem boste nameščeni: 
Ibis Styles London Excel Hotel, 272 283 Victoria Dock Road, E16 3BY London, United Kingdom, telefon: 
+44 20 7474 0011 
 

Rooming lista je sestavljena s strani hotela, glede na razpoložljivost in profesoric spremljevalk in je dokončna. 
 

S SABO NE POZABITE VZETI 
 veljavnega slovenskega potnega lista oziroma osebne izkaznice, katerega številko ste navedli ob prijavi (ves čas naj potnik pazi na svoje osebne 

dokumente kot tudi svoje osebne stvari, za katere celoten čas ekskurzije odgovarja sam!!!); v kolikor ob prijavi niste sklenili zdravstvenega 

zavarovanja z asistenco v tujini Coris, mora potnik obvezno imeti s sabo veljavno evropsko kartico zdravstvenega zavarovanja, ki jo 

lahko brezplačno naročite na: https://www.zzzs.si/zzzs/konv/konv.nsf/Obrazec?OpenForm).  

 žepnine (cca. 90 GBP, ki jih menjate pred odhodom – za hrano in pijačo; osebna poraba denarja po želji), evre za porabo na letališču; 

 fotoaparat (manjše vrednosti), priporočamo tudi čim manj multimedijskih naprav zaradi prostora v ročni prtljagi in vrednosti v primeru kraje, 
izgube; zložljiv dežnik, običajen toaletni pribor v prosojni vrečki, ki se nepredušno zapre (posteljnina in brisače niso potrebne);  

 1. dan potovanja imejte na poti svoje okrepčilo (več sendvičev (vsaj 4!), energijske tablice, čokoladice – brez tekočin, majoneze ali paštete v tubi, 
ipd.). V ročni prtljagi (kovček) imejte manjši priročen nahrbtnik ali torbico (za osebne stvari, ki jih boste imeli s seboj pri ogledih - vrečke niso 
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primerne) – pri mejnem pregledu/rentgenu, mora biti manjši nahrbtnik/torbica/fotoaparat v ročni prtljagi, ter... 

 dobro voljo!  

OSTALI NAPOTKI 
 PRTLJAGA (ročna 1 kos! – VSE SKUPAJ!), ki je vključena v ceni, ne sme presegati cca. 10kg, in standardnih dimenzij 56 x 45 x 25cm. V kolikor 

kovčka še nimate priporočamo nakup kovčka mer 55 x 35 x 19 cm (enotne mere ročne prtljage vseh prevoznikov). V svoji ročni prtljagi, ki mora biti 

označena z imenom in priimkom ter naslovom potnika, lahko na letalo nesete tekočine, če so izpolnjene naslednje omejitve: da je tekočina v 

embalaži, z največjo prostornino embalaže 100 ml; da je mogoče vso embalažo z največjo skupno prostornino 1000 ml brez težav zložiti v 1 (eno) 
prozorno plastično vrečko z nepredušnim sistemom zapiranja (mere 20 x 20 cm). Vrečko morate pri varnostnem pregledu predložiti ločeno, zato 
jo spravite v kovček na koncu. V osebni prtljagi ne smete imeti velikega dežnika ali ostrih predmetov (pilice, škarje, ipd.). 

 Obutev naj bo udobna in uhojena (ne novih čevljev! in ne superg, tenisk, ipd.) ter primerna za vremenske razmere. Pri oblačilih ne pozabite na topla 
in večplastna oblačila - temperature v Angliji so podobne kot pri nas (prisotnost vetra za nekaj stopinj še dodatno ohladi dejanske temperature, 

zato priporočamo toplo spodnje perilo, podloženo jakno windstopper, šal, kapo in rokavice). 

 V Angliji morate za uporabo evropskih električnih aparatov uporabiti potovalni adapter, ki ga lahko  kupite v vsaki večji trgovini z električnim 
materialom (cena cca. 5€). 

 Iz Anglije kličete v Slovenijo 00386, omrežna skupina brez ničle, številka.   

 iz Slovenije v Anglijo kličete na stacionarni telefon 0044, omrežna skupina brez ničle, naročniška številka; na 
telefon, ki ga ima potnik s sabo kličete kot po navadi. 

 Za klice in pošiljanje SMS sporočil velja enotna EURO tarifa: 

 V primeru kakršnih koli zdravstvenih težav in zahtev potnika nam to obvezno sporočite pred potovanjem. 

 Potnik mora dosledno upoštevati navodila vodnika in spremljevalcev in se ne sme oddaljevati od skupine, razen kadar ima prosto na primernem in 
varnem mestu. Prav tako naj pazi na svoje osebne predmete. Alkohol in uporaba kakršnihkoli drog sta pri mladoletnikih strogo prepovedana. 
Kršitev bo ustrezno sankcionirana s strani institucije. Prav tako so potniki finančno in kazensko odgovorni za morebitne namerne poškodbe stvari na 
poti in v hotelu. 
 

PROGRAM POTOVANJA (vrstni red se lahko spremeni, program se izvede v celoti) 
11..  ddaann::    

Potniki se zberejo pred šolo, transfer do letališča in let proti Londonu (predvidoma v dopoldanskem času). Raziskovanje Londona bomo najprej začeli 
v Windsorju, ki se nahaja v zahodnem delu Londona, tik ob reki Temzi. Je eden najstarejših in največjih še danes dejavnih gradov na svetu. Poleg 
Buckinghamske palače in Hollywoodske palače v Edinburgu, je tudi eden glavnih uradnih rezidenc kraljeve družine. Ti še danes uporabljajo sobane za 
organizacijo različnih dogodkov. Grad Windsor je bil dom 39 monarhom. Vsak od le-teh pa je želel grad preoblikovati po svojem okusu. To je vidno 
obiskovalcem ob ogledu državnih soban, v katerih se odraža zgodovina življenja do sedaj vladajočih monarhov. Zasebni panoramski transfer do 
hotela. Čas za individualno večerjo, nočitev. 

22..  ddaann::    
Po zajtrku se boste z računalniško vodenim vlakom odpeljali do Emirates Air Line – londonske gondole in se z višine skoraj 100 metrov nad reko 
Temzo, od koder boste lahko občudovali vso veličino Londona, spustili proti finančnemu središču Canary Wharf. Sprehod mimo najvišjih stolpnic 
Londona in vožnja do brežine Temze, kjer se boste z dvigalom spustili pod reko in skozi tunel pod njo prišli v Greenwich, kjer boste videli London z 
desnega brega Temze, občudovali arhitekturne mojstrovine kot sta Queen's House in Old Royal Naval College, postali pri enem izmed večjih 
pomorskih muzejev na svetu National Maritime Museum, se sprehodili skozi kraljevi park in si pri Royal Observatory-ju, na ničelnem poldnevniku 
naravnali ure na GMT ter uradno stali na zahodu ali vzhodu našega planeta. Sledi individualni nakup sadja in okrepčila v bližnjem marketu ali na 
vedno živahni greenwiški tržnici. Iz Greenwicha se boste vkrcali na katamaran na reki Temzi in si ogledali Londonske znamenitosti še z rečne 
perspektive. Nato boste občutili turistični utrip pri Big Benu, Houses of Parliament in Westminster Abbey. Sprehodili se boste po vladni ulici 
Whitehall, mimo zastraženega premierjevega domovanja na 10 Downing Street, do stražarjev na konjih (Horse Guards) in enega izmed večjih odprtih 
trgov v Londonu – Trafalgar Square-a, ki je posvečen pomorskim zmagam Britanskega imperija in ki ga krasi The National Gallery, kjer hranijo več kot 
2300 slik, najstarejše so iz 13. stoletja. Popoldan se boste odpravili na Oxford Street, kjer si boste lahko privoščili manjši »spending spree«. Vožnja do 
muzeja voščenih lutk Madame Tussauds (doplačilo) v svet mode, glamurja in znanih osebnosti. Dan boste zaključili na slovitem West End-u in obiskali 
China Town, kjer boste imeli občutek, kot da ste na Kitajskem. Organizirana večerja po sistemu jej kolikor želiš, vrnitev v hotel in nočitev. 

33..  ddaann::    
Po zajtrku se boste s podzemno železnico odpravili v center Londona in najprej obiskali Tower Bridge Exhibition, londonsko turistično znamenitost, 
po kateri je London najbolj poznan. Sprehodili se boste čez stekleno brv med obema stolpoma od koder se vam bo ponudil  lep razgled na The City in 
obiskali prostore z motorji, ki dvigujejo cestni krili, kadar se pod mostom zapelje večje plovilo. Seznanili se boste z  The Tower of London, z njegovo 
bogato zgodovino – služil je kot kraljeva palača, orožarna, zasebni živalski vrt in mogočna trdnjava, v kateri so danes shranjeni tudi znameniti kronski 
dragulji. Pogled se vam bo ustavil tudi na londonski Mestni hiši ter najvišjim poslovno-stanovanjskim nebotičnikom v zahodni Evropi The Shard of 
Glass. Čas za individualno okrepčilo. Sledi ali ogled edinstvenega Museum of London, kjer boste podoživeli naučeno o Londonu iz prve roke in odkrili 
še kakšno posebnost tega megalopolisa ali British Museum, kjer si boste lahko ogledali različne predmete iz antike, med njimi celo mumije, stare 
skoraj 5.500 let ali Natural History Museum in se seznanili z bogatimi naravoslovnimi razstavami ali Science Museum, kjer boste uživali predvsem 
tisti, ki se navdušujete nad tehniko in znanostjo (dogovor o izbiri s profesoricami spremljevalkami). Nato boste raziskovali Camden town, eno izmed 
večjih tržnic v Londonu, ki se ponaša z raznolikostjo ponudbe za vsak žep in pestrim utripom – prosto za manjše in ugodno nakupovanje. Po 
subkulturnem Camdnu  se boste ustavili na Covent Gardnu, se seznanili s tržnico sadja in zelenjave, ki je sedaj preurejena v butično-zabaviščno 
središče. Nato boste na vedno živahnem Piccadilly Circusu naredili skupinsko fotografijo, na filmskem Leicester Square-u pa se boste vživeli v utrip 
filmsko-gledališkega dela Londona in seveda v pestro dogajanje na trgu. Individualna večerja, vrnitev v hotel in nočitev. 

44..  ddaann::    
Po zajtrku se boste s podzemno odpeljali v the City in si ogledali zunanjost Pavlove katedrale, sprehodili čez Milenijski most, izvedeli zakaj ga 
Londončani ljubkovalno imenujejo wobbly bridge (majavi most) in spoznali v srednjem veku živahni zabaviščni del južnega brega s Shakespearjevim 

EVROTARIFA CENA 

odhodni klici v Slovenijo 0.19€ 

dohodni klici 0.05€ 

SMS 0.06€/SMS 

GPRS/UMTS 0.20€ 
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Globe gledališčem in moderni čas s Tate Modern galerijo. Od Londona se boste poslovili s kratkim sprehodom skozi najstarejši kraljevi park St. 
James's Park in z zunanjim ogledom uradnega londonskega domovanja kraljice Elizabete II. - Buckinghamske palače. Nato se boste z zasebnim 
prevozom odpravili proti letališču, po opravljenih formalnostih čas za individualno okrepčilo, polet (predvidoma v popoldanskih urah) proti bližnjemu 
letališču odhoda. Sledi transfer do odhodnega mesta, kamor boste prispeli v poznih večernih urah. 
 

Cena vključuje: prijavnino, povratno letalsko vozovnico z nizkocenovnim letalskim prevoznikom, z letališkimi pristojbinami in enim kosom ročne 
prtljage (najvišje dovoljenje teže 10kg in dimenzij 56 x 45 x 25cm skupaj z ročajem in koleščki – točne mere vam sporočimo ob potrditvi termina), 
zasebni povratni avtobusni transfer izpred šole v Sloveniji do letališča in panoramski v Angliji z obiskom Windsorja, z vključenimi parkirninami, 
cestninami, taksami in DDV, nastanitev v hotelu turistične kategorije, v največ 3-posteljnih sobah v 3. coni londonske podzemne železnice, 3 nočitve z 
bogatim kontinentalnim in angleškim zajtrkom, vozovnice za podzemno železnico po programu, vstopnino v grad Windsor, Tower Bridge Exhibition 
muzej, vožnjo z gondolo in vožnjo z rečnim taksijem po reki Temzi, 1 x organiziran topel obrok (po sistemu pojej kolikor želiš), stroške 1 učitelja 
spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije izleta. 
 

Pred potovanjem preverite vaša izbrana doplačila (ali se kar ste obkrožili na izjavi ujema z računom, da ne bo na licu mesta prihajalo do 
razhajanj in nepotrebnih zapletov ter stroškov). 
 
 

Ročna prtljaga  
Ročna prtljaga je tista prtljaga, ki jo nesemo s seboj na letalo, in je manjših mer kot kovček, ki ga ob prijavi na let shranijo v prtljažnik letala. Obstajajo 
točno določena pravila kaj lahko in česa ne smemo nesti v ročni prtljagi na letalo. Vsekakor je dobro, da ta pravila 
poznamo in jih upoštevamo, saj se tako izognemo nepotrebnim zamudam pri varnostnih pregledih. 
 

Velikost 

Glede velikosti ročne prtljage ima vsaka letalska družba svoja pravila. Po uredbi Evropske komisije so največje dovoljene 
dimenzije ročne prtljage 56 cm x 45 cm x 25 cm (višina x širina x globina, skupaj z ročajem in koleščki), na letalu pa jo 
morate pospraviti v nadglavne predale.  
 

Prenosni računalniki in ostale elektronske naprave 

Vse lahko nesete s seboj na letalo, vendar jih je potrebno pred varnostnim pregledom odstraniti iz ročne prtljage, tako da 
se pregledajo posebej. 
 

Nujni medicinski pripomočki 

S seboj na letalo lahko vzamete tudi nujne medicinske pripomočke oziroma zdravila, ki jih redno jemljete. Vse bo pregledano posebej, s seboj pa 
imejte tudi zdravniško potrdilo, da zdravila v tekoči obliki oz. medicinske pripomočke res potrebujete (ampule, kapsule, ipd). 
 

Tekočine 

Za vnos tekočin na letalo veljajo stroga pravila. Med tekočine se šteje: 
vse pijače, tudi voda, juha in sirupi, kozmetika (npr. kreme, olja, parfumi, maskara, lipgloss in šminka), spreji 
(npr. pena za britje, sprej za lase in dezodoranti), paste (npr. zobna pasta) in geli (npr. milo za tuširanje, geli za 
lase), tekočina za kontaktne leče, vsi ostali podobni izdelki, ki vsebujejo tekočino. 

 

Če določen izdelek, ki vsebuje tekočo snov vseeno potrebujte na letalu, ga lahko vzamete do 100ml pod 
določenimi pogoji: 
embalaža drži maksimalno 100ml, vse takšne izdelke nesemo v eni prozorni vrečki, ki ima zgoraj sistem za 
zapiranje, katere prostornina ni večja od 1l, mere pa so približno 20cm x 20cm, vrečka ne sme biti prepolna in se mora normalno zapirati in odpirati, 
vsak potnik lahko s seboj vzame samo eno takšno vrečko, vrečka mora imeti sistem zapiranja in odpiranja, ne sme biti zvezana ali zašita na vrhu, pri 
varnostnem pregledu je potrebno vrečko vzeti iz ročne prtljage, da se pregleda posebej. 
 

Embalaže, ki je večja od 100ml vam ne bodo dovolili nesti na letalo, tudi če ni polna! 
 

Prozorne vrečke, s sistemom odpiranja in zapiranja, za prenos tekočin na letalu lahko kupite v vseh bolje založenih drogerijah po Sloveniji. 
 

Vžigalniki in ostri predmeti 
Ena oseba lahko nese na letalo samo en vžigalnik. Vžigalniki se smatrajo kot tekočine, zato ga je potrebno dati v prozorno 
plastično vrečko k drugim tekočinam. V ročni prtljagi ne sme biti ostrih predmetov kot so pilice, škarje, šestilo, ipd. 
 

Zdravila (inhalatorji, tekoča dietna hrana) 

Vse to lahko na letalo vzamete v večjih količinah, kot samo 100ml, vendar boste pri tem potrebovali privolitev letalske družbe 
s katero potujete, to pa pridobite z veljavnim zdravniškim potrdilom, ki potrjuje, da izdelke res nujno potrebujete. Na letalo 
nesite le zdravila, ki jih potrebujete in v količinah, ki jih boste na poti porabili.  
 

Tekočina, kupljena v brezcarinskem prostoru na letališču 

Ko opravite vse varnostne preglede na letališču, vstopite v brezcarinski prostor, kjer ob predložitvi vstopnega kartona 
(boarding pass) lahko kupujete tudi razne izdelke.  
 
 
 
 
 

Vodo in tekočine, ki jih kupite v brezcarinskem območju boste lahko vzeli s seboj na letalo, ne glede na njihovo velikost. 
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