
 

 

 

 

London, Highlands, Loch Ness in Edinburgh 
 
 

letalo / letalo –  4 dni  

Možni termini: 
 

4.-7.10., 11.-14.10. in 18.-21.10.19  
glej še posebne pogoje 

 

Min. štev. udel.: 45 
Rok prijave: 23.4.19 

 
  

Okvirni program 

 

1. DAN  Ob naknadno določeni uri transfer iz Murske Sobote na letališče Bologna in ob 11. uri 

direkten polet v Edinburgh. Po prihodu v Edinburgh ali kakor mestu radi rečejo 

“Severne Atene”, si bomo na krožni panoramski vožnji ustvarili prvi vtis o 

prestolnici Škotov, nato pa se bomo sprehodili po “kraljevi milji”, ki se razteza od 

edinburškega gradu do palače Holyrood. Obiskali bomo Museum of Scotland, kjer 

bomo spoznali dosežke in zgodovino Škotov od geološkega nastanka do 

dvajsetega stoletja, nato pa prosto za nakupovanje in večerjo. Vožnja do 

namestitve in nočitev. 

 

2. DAN  Po zajtrku vožnja skozi nacionalni park in mimo jezera Loch 

Lomond do črno-belega mesta Inveraray, kjer domuje vojvoda Argyllski iz klana 

Campbell. Tukaj bomo v starem zaporu www.inverarayjail .co.uk   spoznavali 

življenje »nesrečnikov« v škotskem zaporu oziroma obiskali enega najlepših 

škotskih gradov - www.inveraray-castle.com. Pot nas nato vodi v Višavje 

(Highlands), najprej v dolino solz - Glen Coe, ki so jo mnogi režiserji uporabljali 

za ozadje filmov, nato pa bomo z veliko sreče zagledali Ben Nevis, najvišjo goro 

na otoku (običajno ovit v meglo, 1344 m). Krajši postanek v mestu na zahodni 

obali Atlantika - Fort William. Popoldan bomo potrebovali srečo ... ob obali 

jezera Loch Ness in z razvalin gradu Urquhart že dolgo opazujejo, opazujejo, ... 

in tudi mi bomo opazovali. Če v objektiv ujamete »Nessie«, vam Twin povrne ceno izleta!! Vožnja do 

namestitve v Invernessu in nočitev. 
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3. DAN  Zgodnji jutranji polet z letališča Inverness v London. Po pristanku transfer do hotela, 

kjer bomo pustili prtljago. S podzemno se odpeljemo do Natural History Museuma, kjer nam bodo 

družbo delali dinozavri, modri kit v naravni velikosti in simulator potresa. Prosto za kosilo na Oxford 

Streetu, nato pa še muzej voščenih lutk Madame Tussaud's (doplačilo po želji), kjer se bomo 

rokovali in slikali s slavnimi, ali po želji obisk muzeja Sherlock Holmes. Zvečer se ustavimo na vedno 

živahnem Piccadilly Circus in nato sprehod skozi China Town do filmskega trga Leicester Square. 

Prosto za večerjo in nočitev. 

 

4. DAN  Po zajtrku bomo izstopili na slavnem Trafalgar Squaru in se nato sprehodili mimo 

konjeniške straže, skozi park St. James in že bomo pri Buckinghamski palači. Prosto za zadnje 

spominke in kosilo. Prevoz na letališče in polet v Ljubljano. Po pristanku ob predvidoma 20. uri 

prevoz v Mursko Soboto. 

 
Cena: 529 EUR 

Informativno prijavo izpolnite na www.bit.ly/LONDONSKOTSKASPTSMS19 
 

 

Cena vključuje:  • avtobusni prevoz Murska Sobota-Bologna in JP Ljubljana-Murska Sobota • letalski prevoz 

Bologna-Edinburgh, Inverness-London in London-Ljubljana samo z ročno prtljago (do 10 kg) • vse avtobusne prevoze 

po programu, cestnine in parkirnine • 2 nočitvi v hotelu 2/3* na Škotskem (sobe za 2-5 oseb s TWC v sobi) s 

kontinentalnim zajtrkom, eno nočitev v Londonu v hotelu 3* (2-, 3- in 4-posteljne sobe s TWC) z angleškim zajtrkom 

• vstopnini Inveraray Jail ali Inveraray Castle in Urquhart Castle • odlično vodstvo • osnovno nezgodno zavarovanje • 

organizacijo in izvedbo potovanja.  

 

Doplačila: a: - obvezno: stroški rezervacije 15 EUR, b: - po želji: Madame Tussaud's 25 GBP, muzej Sherlock Holmes 

10 GBP, priporočamo odstopnino od 31,74 EUR.  

 

Plačilni pogoj: akontacijo v višini 30% in stroške rezervacije poravnate ob prijavi, preostalo do 21 dni pred odhodom.    

 

Posebni pogoji. Posebni pogoji. Pridržujemo si pravico do: 1A. enakovrednega odhoda v 

kateremkoli izmed naslednjih terminov: 4.-7.10., 11.-14.10. in 18.-21.10.19, vaš termin vam 

sporočimo vsaj 4 tedne pred odhodom 1B. spremembe odhoda za največ en dan 1C. podaljšanja 

programa za dodatno nočitev z obveznim doplačilom 39 EUR 1D. poleta tudi z/na letališč: 

Treviso/Benetke, Bergamo/Milano, Bratislava, Dunaj, Budimpešta, Leeds/Bradford, Liverpool, 

Manchester in Newcastle in transfer do Edinburgha/Glasgowa z vlakom 1E. poleta v London v 

večernih urah 2. dne  2A. zamenjave vrstnega reda ogledov  2B. obisk Inveraray Castle bomo 

izvedli pri vsaj 15 udel., odločitev za Inveraray Jail ali Castle nam boste posredovali pred 

odhodom 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) 3C. Trenutno je vstop v Veliko Britanijo možen 

tudi z osebno izkaznico. V kolikor bo prišlo do spremembe, vas bomo o tem obvestili in boste na pot morali vzeti potni list.  4. 

Polet je na redni progi, na letalu ni obroka, časi poleta so informativni. 5. Cena je izračunana pri 45 udeležencih; pri manjšem 

številu si pridržujemo pravico do dopolnitve skupine. Končna navodila boste dobili 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://bit.ly/LONDONSKOTSKASPTSMS19
http://bit.ly/LONDONSKOTSKASPTSMS19
mailto:info@twintur.com
mailto:info@twintur.com
mailto:info@twintur.com


 

 

 


