
  
11..ddaann::  ččeettrrtteekk,,  2211..  mmaarreecc  22001133  //  LLLJJJUUUBBBLLLJJJAAANNNAAA   –––    LLLOOONNNDDDOOONNN   

Zbor potnikov na letališču JP Ljubljana približno 90 minut pred poletom letala. Polet 
letala easyJet predvidoma ob 11.20 uri. Na letališču Stansted v Londonu bomo pristali 
predvidoma ob 12.35 in se z avtobusom takoj napotili na panoramski ogled mesta. 

Sledil bo prevoz do hotela in nastavitev. Spoznavanje mesta bomo nadaljevali peš in 
z metrojem. Videli boste Buckhingam Palace, Downing Street, Big Ben s 
Parlamentom, Trafalgar Square in Westminstersko opatijo. Večerja bo v pubu v 
središču Londona. Povratek v hotel z metrojem. Prenočevanje. 

 

22..ddaann::  ppeetteekk,,  2222..  mmaarreecc  22001133  //   LLLOOONNNDDDOOONNN–––    GGGrrreeeeeennnwwwiiiccchhh   ---    LLLOOONNNDDDOOONNN    
Po zajtrku se ustavimo pri St Paul's Cathedral. Sledi sprehod skozi City, mimo 
The Monument in nato Tower of London (možen ogled z doplačilom za 
vstopnino). Po ogledu se bomo vkrcali na ladjico in po Temzi odpluli do 
Greenwicha. To je  prijetno mestece, od koder so nekoč pristaniški delavci 

skozi predor pod Temzo hodili na delo na doke. Med vožnjo bomo občudovali  
zanimive arhitekturne bisere vzhodnega dela Londona in zapluli mimo Docklands. 

Po pristanku ob Royal Naval College-u se bomo sprehodili mimo slavne 
trgovske ladje Cutty Sark skozi park do znamenitega observatorija in 
ničelnega poldnevnika. Po »obveznem« fotografiranju, občudovanju razgleda 
in ogledu observatorija povratek po Temzi v središče mesta. Lahko se 
odpravimo na ogled znamenitega muzeja voščenih lutk Madame Tussauds ali 
obiščemo enega izmed znanih muzejev, ki nimajo vstopnine. Sledi večerja v 
pubu. Zaključek dneva na Piccadilly Circus.Povratek v hotel s podzemno 
železnico. 

            33..  ddaann::  ssoobboottaa,,  2233..  mmaarreecc  22001133  //   LLLOOONNNDDDOOONNN   –––    CCCAAAMMMBBBRRRIIIDDDGGGEEE   ---    LLLOOONNNDDDOOONNN  
 Po zajtrku bomo zapustili London in se z avtobusom odpeljali v staro 

univerzitetno središče Cambridge. Sledil bo sprehod po mestu in nato obisk 
Trinity ali King's College-a. Povratek v London in nekaj prostega časa na znani 
nakupovalni ulici Oxford Street. Večerja v pubu in prevoz s podzemno 
železnico do hotela. 

                        

  44..  ddaann::  nneeddeelljjaa,,  2244..  mmaarreecc  22001133  //   LLLOOONNNDDDOOONNN   ---    LLLJJJUUUBBBLLLJJJAAANNNAAA   

Zgodaj zjutraj bomo zapustili London in se odpeljali na letališče Stansted. Predvidoma ob 07.45 polet proti 
Ljubljani kamor bomo prispeli ob 10.50 uri. 

 

CCEENNAA::  550077  €€  ** cena velja za nizkocenovnega prevoznika easy Jet z voznim redom iz programa  

 
     
 
 
 

     VV  cceennoo,,  kkii  jjee  iizzrraaččuunnaannaa  oobb  mmiinniimmaallnnii  uuddeelleežžbbii  3300  ddiijjaakkoovv  jjee  

vvkklljjuuččeennoo::  

- prevoz z rednim letalom easyJet na relaciji Ljubljana – 
London – Ljubljana 

- avtobusni transfer letališče Stansted – hotel – celodnevni 
avtobusni ogled Londona 

- avtobusni transfer hotel – letališče Stansted 
- celodnevni avtobusni izlet v Cambridge 
- tri nočitve z zajtrkom (angleški zajtrk) v hotelu kat. 3* v 

Londonu /nastanitev v troposteljnih sobah/  
- tri večerje v pubu v Londonu 
- vstopnina za Trinity College ali King's College v 

Cambridgeu 
- vožnja z ladjo po Temzi (Tower-Greenwich-Tower) 
- vstopnina za muzej voščenih lutk Madamme Tussaud's 
- stroški dveh profesorjev spremljevalcev 
- slovensko vodenje ekskurzije  



- nezgodno zavarovanje Triglav 
- zdravstveno zavarovanje z asistenco CORIS 
- odpovedno zavarovanje izbrane zavarovalnice  
- stroški organizacije in DDV 

 

VV  cceennoo  NNII  zzaajjeettoo:: 

- vozovnice za podzemno železnico   
- morebitne dodatne vstopnine  

 

*Program vključuje polete z nizkocenovnim prevoznikom 

easyJet/Wizzair. Končna cena je odvisna od hitrosti zbiranja prijav 
in plačila letalskih vozovnic.  
 

Cena je izračunana 03.decembra 2012, po prodajnem tečaju NLB za GBP (1 
EUR = 0,81030 GBP). V primeru, da pride do spremembe tečaja GBP za več 
kot 3%, pridržujemo si pravico do spremembe cene potovanja. 
V primeru, da od datuma izračuna pa do datuma nameravanega nakupa 
letalskih vozovnic pride do dviga cene letalskega prevoza, organizator in 
potniki lahko odpovejo potovanje brez možnosti uveljavljanja odškodninskih zahtevkov. 

 

SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so spremenjeni za to potovanje in prilagojeni zahtevam izvajalcev.  
Ker je prevoz organiziran z nizkocenovnim prevoznikom easy Jet, poleg spremenjenih naših splošnih pogojev, v delu 
ki se nanaša na prevoze veljajo splošni pogoji prevoznika easy Jet. Zaradi velikosti jih ne prilagamo priporočamo pa, 
da jih obvezno preberete (v slovenskem jeziku) na spletni strani 

http://www.easyjet.com/SL/Rezervacija/regulations.html.  
Vplačani stroški prevoza so nepovratni, ne glede na razlog in datum odpovedi.  Vračilo se lahko uveljavlja izključno 
preko zavarovalnice. 
Splošni pogoji za preostali del plačila so spremenjeni v 7.členu in se glasijo: 
Višina stroškov odpovedi aranžmaja – organizator UNITOURS d.o.o. 

(v % cene aranžmaja) 

 do 60 dni pred odhodom : 10 % 

 60 - 52 dni pred odhodom: 20 % 

 51 - 45 dni pred odhodom: 30 % 

 44 - 31 dni pred odhodom: 50 % 

 30 in manj dni pred odhodom: 100 % 

Vsi ostali členi Splošnih pogojev veljajo v 

nespremenjeni obliki. 

 

 

 

 

 UUNNIITTOOUURRSS  dd..oo..oo..     
Topniška 35, 1000 LJUBLJANA 

telefon: 01/ 437 54 31, fax: 01/ 437 54 32 
Email: uni_turizem@siol.net, www.unitours.si  

 

http://www.easyjet.com/SL/Rezervacija/regulations.html
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