
 

 

Možni termini: 23.-25.11. 
30.11.-2.12 in 7.-9.12.18  

                          
Min. štev. udel.: 45  
Rok prijave: 4.6.18  

 
  

Super ugodno: 

• Manchester in Liverpool 

• vožnja z vlakom  

• vožnja z doubledeckerjem 

• The Beatles Story 

• Anfield – FC Liverpool 

• Old Trafford - Manchester United 

• Vse stopnine vključene! 

 

 

 

 

 

 

1. DAN  Ob naknadno določeni uri transfer iz Murske Sobote na letališče 

Dunaj in ob 11.40 uri direktni polet na letališče Manchester. Po pristanku transfer do 

hotela in namestitev. Popoldan sledi ogled Manchestra, zibelke industrijske 

revolucije (peš in z javnim prevozom). Spoznali bomo del zgodovine, arhitekture in 

kulture drugega največjega mesta in nekoč najbogatejšega mesta na otoku. Začeli 

bomo na Albertovem trgu  pri mogočni mestni hiši, katere izgled je za poslovanje z mestom prepričal 

vsakega poslovneža. Med drugim si bomo ogledali John Ryland’s Library (eno prvih javnih knjižnic), Royal 

Exchange Theatre (nekoč največjo borzo z bombažem) in katedralo. Sprehodili se bomo tudi po živahnem 

predelu Northern Quarter, ki je bohemska in umetniška četrt, kjer domujejo glasbena prizorišča, galerije in 

restavracije. Prosto za večerjo in nočitev. 

 

2. DAN   Po zajtrku se z vlakom odpeljemo v Liverpool. Odpravili se bomo na magičen izlet, kjer 

bomo v »The Beatles Story« spoznali, kako so 4 mladi fantje iz Liverpoola postali ena najbolj znanih 

glasbenih skupin (ever). Spoznali bomo njihovo pot od zgodnjih začetkov do svetovne slave in nato njihove 

samostojne kariere. Slišali bomo marsikatero zgodbo o njihovih najbolj 

znanih pesmih, kot je npr. »Yellow Submarine«, kateri je bil njihov prvi hit 

v Angliji ter nenavadne odločitve, ki so jih morali sprejemati na poti k slavi. 

Popoldan se podamo na odprti doubledecker in tako z višine spoznamo 

tako pristaniški del mesta  kot tudi modernejši, novi del. Izstopili bomo pri 

Anfieldu – stadionu angleške profesionalne nogometne ekipe 

Liverpool. In potem seveda tudi vstopili (»You'll never walk alone«), ne 

samo na tribuno, ampak tudi v prostore, ki jih običajno uporabljajo 

nogometaši kluba FC Liverpool in drugi profesionalni obiskovalci med 

tekmo. V interaktivnem muzeju boste prav od blizu spoznali trofeje and ... 

to keep you entertained, there're interactive games and activities including 

'place a penalty' where you can take a penalty at the European Cup final! »One truly important pointer. 

You cannot, under any circumstances, let your guide in Anfield know that you are going to Old Trafford 

tomorrow«. V manj kot eni uri vožnje z vlakom smo ponovno v Manchestru. Nočitev. 
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3. DAN   Po zajtrku bomo obiskali enega izmed stebrov angleškega nogometa - Old Trafford; 

domači stadion Manchester Uniteda . Domači vzdevek zanje je “Rdeči vragi” (tudi Anfield ga ima, a papir 

ne bi vzdržal, zato boste zanj izvedeli šele v Liverpoolu). Le kdo še ni slišal za legendarnega trenerja Sira 

Alexa Fergusona ... Mi bomo vsekakor videli in občutili "the real stuff" ... Z lokalnim vodnikom si bomo 

ogledali stadion, garderobe, muzej in tunel, ki vodi na igrišče. In tudi tukaj je izjemno pomembno, da ne 

omenite besede »Anfield«. Še nekaj prostega časa in odhod na letališče Manchester, od koder bo polet ob 

16.25. Po pristanku na letališču Dunaj sledi še prevoz v Mursko Soboto. Šele doma lahko poveste, da ste bili 

na obeh stadionih.  

 
Posebna cena (za prijave do 4.6.): 439  EUR   

V s t o p n i n e ,  v s i  p r e v o z i  o z .  t r a n s f e r j i  s o  ž e  v k l j u č e n i  v  c e n o !  

Informativno prijavo izpolnite na www.twintur.com/page68   
 

Cena vključuje:  • letalski prevoz Dunaj-Manchester-Dunaj samo z ročno prtljago (do 10 kg) • letališke 

pristojbine • povratni transfer Murska Sobota-letališče • vse prevoze po Angliji z busom ali vlakom v 2. razredu • 

vstopnine:, muzej Beatlov, voden ogled stadiona Anfield in panoramska vožnja v Liverpoolu z 

doubledeckerjem • voden ogled stadiona Old Trafford • dve nočitvi z zajtrkom v hotelu 2/3* (2-, 3- in 4- 

posteljne sobe s TWC, možnost doplačila za dvoposteljno sobo) v Manchestru ali Liverpoolu • odlično vodstvo • 

stroške 1 učitelja spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih • stroške organizacije potovanja.  

 

Doplačila: a. - obvezno: stroški rezervacije 15 EUR po prijavi  b. - po želji: priporočamo odstopnino 26,34 

EUR, ki jo poravnate ob prijavi, če se zanjo odločite, za zajamčeno sobo za samo dve osebi 44 eur (potrebno 

sporočiti vsaj 5 tednov pred odhodom). 

 

Plačilni pogoj: ob prijavi poravnate 30% akontacijo + stroške rezervacije, preostanek do 21 dni pred odhodom. 

 
Posebni pogoji. Pridržujemo si pravico do: 1A. odhoda v kateremkoli izmed naslednjih 
enakovrednih terminov: 23.-25.11., 30.11.-2.12 in 7.-9.12.2018, mi pa vam vaš datum 
odhoda sporočimo vsaj 5 tednov pred odhodom; 1B. enakovrednega odhoda tudi v 
terminu četrtek-sobota in sobota-ponedeljek (namesto petek-nedelja), morebitno 
spremembo vam sporočimo vsaj 3 tedne pred odhodom; 1C. poleta tudi z/na naslednja 
letališča: Bratislava, Dunaj, Budimpešta, Leeds/Bradford, Manchester in Liverpool 1D. 
poznejšega povratnega leta (npr.: ob 20. uri) in poleta prvi dan iz Budimpešte že ob 
17.50 uri (v primeru podaljšanja programa); 1E. podaljšanja programa za dodatno 
nočitev z obveznim doplačilom 39 EUR; 2. zamenjave vrstnega reda ogledov 3A. 
sprememba imena povzroči stroške spremembe imena 22 EUR + stroške po ceniku 
prevoznika;  3B. ime in priimek morata biti enaka kot v osebnem dokumentu, ki ga boste 
imeli s seboj (osebna izkaznica ali potni list držav članic Evropske unije; v nasprotnem 
primeru si je za potovanje potrebno urediti vizo);  4. Kdorkoli bo na ekskurziji želel preizkusiti Jacket Potatoe, ga bo 
lahko dobil že za 1.49 funta, v kolikor na to vodnika opozori že prvi dan potovanja; 5. Polet je na redni progi, na 
letalu ni obroka, časi poleta so informativni;  6. Cena je izračunana in program se izvede pri vsaj 45 udeležencih. 
Vsa obvestila vam bomo poslali po e-pošti, navedeni na prijavnici, vsaj 5 dni pred odhodom (če potnik obvestila v 
tem roku ne prejme, je o tem dolžan obvestiti organizatorja). Splošne določbe in pogoji poslovanja so sestavni del 
programa. 
 

 
 
 

Informacije in prijave: TWin · Zemljemerska ulica 12 · 1000 Ljubljana 

Tel. 01 280 28 20 · 040 187 830 · e-pošta: info@twintur.com 

http://www.twintur.com/page68

