
 

 

STONEHENGE–COTSWOLDS–OXFORD–STRATFORD–LONDON 
 
ODHOD:  april 2020 
ČAS POTOVANJA: 5 dni 
MIN. ŠT. POTNIKOV:  20/30/45 oseb 
 
- Čas potovanja 5 dni 
- Število potnikov: 20, 30 ali 45 
- Potujemo z letalom iz bližnjih letališč  
- nočitve v hotelu ali mladinskem hotelu (kopalnica v sobi) 
- 4 x nočitev z zajtrkom 
- 1 x večerja v pubu tipa »fish and chips« 
- Vsi zunanji ogledi po sporedu  
- Notranji ogledi: Stonehenge, Cream tea , hiša Anne's Hathaway v Stratfordu, knjižnica Bodleaian, … 
 
1. DAN, SREDA: SLOVENIJA – LONDON – STONEHENGE – BIBURY – OXFORD  
Avtobusni transfer potnikov na eno od bližnjih letališč. Po opravljenih letaliških formalnostih polet proti 
Londonu. Po pristanku prevoz v STONEHENGE. Ogled predhistoričnega najdišča, muzeja in nekaj časa za lahko 
kosilo.  Nadaljevanje poti v Cotswolds, v slikovito vasico BIBURY, ki jo je slavni angleški slikar Morris označil » 
kot najbolj slikovito vasico v Angliji«.. Sprehod in fotografiranje. Prevoz v okolico Oxforda,  namestitev v hotelu 
in prenočevanje.  
  
2.DAN, ČETRTEK : OXFORD – STRATFORD UPON AVON – STOWE ON THE WOLD  – OXFORD  
Po zajtrku vožnja v STRATFORD UPON AVON, Shakespearjevo mesto. Najprej obisk hiške – ANNE 
HATHAWAY'S COTTAGE, ki je slavna zaradi elizabetinske arhitekture, notranjosti in prelepega vrta.  Sledi 
ogled mestnega središča in prosto za kosilo. V nadaljevanju nas pot vodi v zanimivo, nekoliko skrivnostno 
pokrajino tipičnega angleškega podeželja, v znameniti COTSWOLDS. Najprej se bomo ustavili v naselju  STOWE 
– ON – THE – WOLD, kjer se bomo ustavili in v eni izmed znanih Tea Rooms popili »cream tea«.  Zatem 
povratek v OXFORD in večerja v gostilnici tipa – »pub« z obveznim fish and chipsom. Nočitev. 
 
3. DAN, PETEK: OXFORD – BODLEIAN – CHRISTCHURCH - LONDON  
Po zajtrku vožnja  v univerzitetno mesto OXFORD. Ogled mestnega središča s številnimi kolidži, obisk ene 
izmed  knjižnic v sistemu njihove univerzitetne organizacije knjižnic – BODLEIAN. Ustavili se bom še v kolidžu 



CHRISTCHURCH, kjer se bomo sprehodili skozi znamenito veliko dvorano in katedralo. Prosto za sprehode po 
starem mestu, morebitne nakupe knjig itd. Pozno popoldne vožnja proti Londonu, namestitev v hotelu in 
prenočevanje. 
 
4. DAN, SOBOTA: LONDON 
Zajtrk in spoznavanje mestnih znamenitosti (peš in z metrojem): Parlament, Westminstska opatija, kjer se 
odvijajo kronanja angleških kraljev in kraljic, politično-administrativna ulica Dowining Street , kjer je na št. 
10 tudi urad angleške ministrske predsednice, Trafalgar Squar z znamenitim Nelsonovim spoemnikom, The 
Mall…  Ogledali si bomo tudi menjavo kraljeve konjenice in straže pred Buckinghamsko palačo. Na zasebni 
ulici The Mall se bomo sprehodili mimo palače St. James in istoimenskega parka, ter Clarence Hause.  
Obiskali bomo tudi  trg Piccadilly, Leicester Sqare in Covent Garden…  
V popoldanskem času si bomo ogledali še bogate zbirke v svetovno znanem British Museumu. 
Prenočevanje v hotelu. 
 
5. DAN, NEDELJA: LONDON - SLOVENIJA 
Po zajtrku se bomo odpeljali do nekdanje kraljeve palače Tower, ki danes hrani neprecenljivo bogastvo 
draguljev angleškega dvora ter muzej. Na nabrežju Temze bomo fotografirali tudi znameniti dvižni most Tower 
Bridge. Nato se bomo odpeljali do slavne londonske katedrale St. Paul's. Preko edinstvenega Millennium 
Bridga se bomo sprehodili na južno obalo Temze do galerije Tate Modern in Shakespearovega gledališča 
Globe. Povratek do hotela, nato pa vožnja z letaliških vlakom na letališče. Po opravljenih letaliških in 
varnostnih formalnosti polet letala v večernih urah na eno od bližnjih letališč. Po pristanku avtobusni transfer 
do doma. 
 
OKVIRNA CENA POTOVANJA: 550,00 € /  minimalno število udeležencev 45 - oseb 

                           599,00 € /  minimalno število udeležencev 30 - oseb  
680,00 €/   minimalno število udeležencev 20 - oseb 

 
V CENO POTOVANJA JE VKLJUČENO: 
- avtobusni transfer do odhodnega letališča in nazaj 
- povratno letalsko vozovnico z nizkocenovnim letalskim  prevoznikom  
- letališke in varnostne takse 
- 1 kos ročne prtljage 
- nastanitev v hotelu/mladinskem hotelu turistične kategorije (s tremi ali štirimi ležišči za dijake in 
dvoposteljnimi za spremljevalce) s sanitarijami v sobi! 
- 4 x nočitev z zajtrkom 
- 1 x večerja/kosilo “fish and chips” 
- prevozi po Angliji (avtobus Cotswolds, London – metro, transfer na letališče vlak Airport Train) 
- vstopnine v: Stonehenge, Cream tea, hiša Anne's Hathaway v Stratfordu, knjižnica Bodleaian, Christchurch 
college,  
- dnevnice in bivanje v dvoposteljnih sobah za profesorje – spremljevalce po zakonu -  1 spremljevalec/15 
dijakov  
- DDV, KVALITETNO vodstvo in organizacija potovanja 
 
DOPLAČILA:  
- zavarovanje odpovedi potovanja 5% od vrednosti potovanja! 
- zavarovanje z zdravstveno  asistenco v tujini – 5,91 € (enojno kritje) 
- dodatni kos prtljage 60,00 – 90,00 € 

 

SPLOŠNE DOLOČBE 
 
KALKULACIJA JE PRIPRAVLJENA OB PREDPOSTAVKI, DA SE ZA POTOVANJE PRIJAVI NAJMANJ 20, 30 ALI 45 PLAČANIH 
POTNIKOV! 
 



PONUDBA IN CENE SO PRERAČUNANE NA STANJE RAZPOLOŽLJIVIH LOGISTIČNIH KAPACITET TER HOTELOV NA DAN 
27. JUNIJ 2019 IN PO TAKRAT VELJAVNIH DEVIZNIH TEČAJIH OZ. MEDVALUTNIH RAZMERJIH ! 
 
GLEDE NA RAZPOLOŽLJIVOST PREVOZNIH (NEKATERI PREVOZNIKI ŠE NIMAJO OBJAVLJENIH VOZNIH REDOV ZA 
ŽELENO POTOVALNO OBDOBJE) IN NAMESTITVENIH KAPACITET SI PRIDRŽUJEMO PRAVICO DO: 
 
- odhoda prvi/zadnji dan v  večernih/jutranjih urah 
- spremembe vrstnega reda ogledov 
- odhoda/povratka z letališč  Graz, Celovec, Salzburg, Dunaj, Trst, Benetke, Bergamo, Milano, Bologna, Zagreb 
 
OPOMBA : rezervacije niso izvršene in bodo šele po Vaši potrditvi programa potovanja. Takrat  Vam bomo potrdili 
tudi dokončne ure odhodov.  

 
Ob prijavi je potrebno navesti TOČNO IME IN PRIIMEK - tako kot sta napisana v potovalnem dokumentu, s 
katerim boste potovali (veljavna osebna izkaznica ali potni list). Nizkocenovni prevozniki zahtevajo tudi 
številko, veljavnost in vrsto osebnega dokumenta ter vaše rojstne podatke. Vozovnice se ne dajo odpovedati, 
proti doplačilu pa se lahko naredijo spremembe osnovnih podatkov, včasih pa je potrebno kupiti celo novo 
vozovnico. Na letih nizkocenovnih prevoznikov gostinska ponudba ni v ceni vozovnice – prigrizki in pijača so na 
voljo le proti doplačilu. Prav tako ni vnaprej določen sedežni red, potniki se usedejo na sedeže, ki so na voljo.  
 
V skladu z 900. členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene, če pride do 
sprememb v menjalnem tečaju valut ali do sprememb v tarifah prevoznikov, ki vplivajo na ceno potovanja in v 
skladu z 902. členom istega zakonika pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi najmanjše število 
potnikov, potrebno za izvedbo potovanja. 
 
Ob prijavi v poslovalnicah in pri pooblaščenih agencijah izpolnite prijavnico KOMPTUR CELJE in plačate aro - 30 
% cene potovanja, preostali del pa v obrokih po naknadnem dogovoru, najkasneje pa 8 dni pred odhodom. 
Plačilo are zagotavlja in potrjuje sprejem rezervacije. 
 
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE KOMPTUR CELJE so sestavni del te ponudbe in so 
Vam na voljo kot tiskana priloga, v ostalih naših katalogih ali na spletni strani www.komptur.com. Končno 
obvestilo o podrobnostih programa, točni uri in krajih odhoda boste prejeli najkasneje 7 dni pred odhodom. Če 
obvestila v omenjenem roku ne boste prejeli, vas prosimo, da se zglasite na prijavnem mestu osebno ali po 
telefonu. Nepopolnih ali nepravilnih naslovov potnikov na naročilnici ali prijavnici/voucherju, zaradi katerih 
obvestila ne pridejo pravočasno do naslovnika, ne obravnavamo kot višjo silo. Stroške, ki zaradi tega 
nastanejo, nosijo potniki sami. 
 
Prosimo vas, da ob prijavi navedite imena udeležencev, tako kot jih imajo zapisane v potnih listih. Spremembe 
imen potnikov v 24 – tih urah pred odhodom niso več možne brez stroškov. 
 
Vsi naši potniki so v času potovanja nezgodno zavarovani za primer posledic nezgodnega dogodka, nastalega 
med potovanjem, ki ga ni povzročil sam zavarovanec. Nezgodno zavarovanje je sklenjeno z Zavarovalnico 
Triglav, pri nas pa lahko sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco, 
pripravljeno z Zavarovalnico Triglav in Mercur Assistance ali z zavarovalnico Slovenika in Adriatis AS. 
 

 
KOMPTUR d.o.o. | Glavni trg 9 | 3000 Celje | Slovenija Telefon: 03 

490 01 25 | Faks: 03 490 01 26,  www.komptur.com 

                                                                                   info@komptur.com 

 
Prijave na šoli zbirata: prof. Lidija Rebeušek in prof. Marjana Gajšek 

http://www.komptur.com/

