
NAZIV EKSKURZIJE:  Interdisciplinarna ekskurzija v  London in osrednjo Anglijo 

ORGANIZATOR EKSURZIJE (ime 
in priimek profesorja) 
 

Mag. Jožica Flis Sušjan 

TEMATSKA PODROČJA, ki jih 
pokriva ekskurzija 
 

Ekskurzija je zasnovana interdisciplinarno, saj združuje zgodovinska, 
kulturna, arhitekturna,  geografska  in jezikovna tematska področja: 
zgodovinske in kulturne znamenitosti Londona, obisk ničelnega 
poldnevnika Greenwich, ogled arheološke znamenitosti Stonehenge 
in ogled  kraljeve rezidence Windsor. Poseben poudarek ekskurzije je 
na rabi angleščine v avtentičnem okolju. 
 

CILJI EKSKURZIJE Dijaki spoznajo utrip prestolnice  Združenega kraljestva Velike 
Britanije in Severne Irske, ogledajo si kulturno-zgodovinske  
znamenitosti in v avtentičnem okolju opazujejo in tudi aktivno rabijo 
angleški jezik. Zapisujejo in zbirajo jezikovno gradivo, izpolnjujejo 
dnevnik ekskurzije.  Ob tem opazujejo kozmopolitski duh velemesta, 
ki temelji na strpnosti do medkulturnih razlik med njegovimi 
prebivalci in obiskovalci, saj ima London zaradi svoje zgodovine 
izjemno pestro demografsko sestavo.  
 

DATUM IZVEDBE 8. 2.–11.2. 2020 
CENA EKSKURZIJE (glede na 
število potnikov) 

426 € (min 35 dijakov) 
453 € (min 30 dijakov) 
 

CENA VKLJUČUJE Letalski prevoz Benetke -  London (Gatwick) in  nazaj ter avtobusni 
prevozi na letališča, panoramski avtobusni ogled Londona in 
celodnevni izlet v Stonehenge in Windsor, tri nočitve z zajtrkom v 
hotelu 3*** v Londonu, dve večerji v hotelu, stroški strokovnega 
vodenja in spremstva, nezgodno zavarovanje Triglav, stroški 
organizacije in DDV. 

DOPLAČILA NA SAMI 
EKSKURZIJI 

Vstopnine po dogovoru  na sestanku  s starši, vozovnica za podzemno 
železnico. 

NAČIN POTOVANJA (avtobus, 
letalo) 

Letalo (Benetke - London in nazaj), avtobus (prevoz na letališče in 
izlet po osrednji Angliji), ladjica po Temzi  London – Greenwich in 
nazaj. 

PLAČILNI POGOJI Plačilo v 4 obrokih, priporočamo plačilo rizika odpovedi. 
TEHNIČNA IZVEDBA 
EKSKURZIJE (TA) 

Ekskurzijo izvajamo v sodelovanju z  agencijo Unitours. 

OPIS PROGRAMA (opis 
ogledov, kaj vključuje cena) 

1. dan: Transfer do Benetk in let v London, Panoramski  avtobusni 
ogled Londona in ogled arhitekturnih znamenitosti mesta (city 
skyline) 
 
2.dan: Vožnja s podzemno železnico do središča mesta, kjer si bomo 
podrobno ogledali osrednje znamenitosti (Big Ben, Houses of 
Parliament, Westminster Abbey, Westminster Bridge, Downing 
Street, Buckingham Palace, Trafalgar Square , ipd.  Po ogledu sledi 
vožnja z ladjico po Temzi in ogled arhitekturnih  znamenitosti 
vzhodnega dela Londona, sprehod mimo slavne trgovske ladje Cutty 
Sark do ničelnega poldnevnika in observatorija. Tudi nazaj v mesto se 
bomo peljali z ladjico in večer preživeli na območju Covent Garden in 
Leicester Square, v središču kulturnega utripa Londona. 



 
3. dan: Izlet v Windsor in ogled kraljeve rezidence. V nadaljevanju 
vožnja po angleškem podeželju do prazgodovinske arhitekturne 
znamenitosti Stonehenge, v krog postavljenih gigantskih kamnov, ki 
so najverjetneje služili kot prizorišče obredov in zdravljenja. Po 
povratku bomo večer preživeli v četrti Camden Town, poznani  kot 
mesto mladih. 
 
4. dan: Ogled zgodovinske znamenitosti Tower of London s kraljevo 
zakladnico, prosto za samostojno doživljanje mesta na območju 
Oxford in Regent Street . Popoldne transfer na letališče in let do 
Benetk ter avtobusni prevoz v Ljubljano. 

 


