Ekskurzija SZŠLJ

ŠKOTSKA
Za informacije pokličite 031 524 678 ali 01 515 17 70

Višavje in otoki so Škotska, kot si jo predstavljamo in kot jo poznamo iz
knjig in filmov. Kristalna jezera, v škrlatno resje odeta pobočja, osamljene vasice z vonjem po šotnem dimu, pa meglice in hladen veter, ki veje med zidovi starodavnih gradov. In seveda tršati, hudomušni Škoti s
svojo pojočo govorico, kilti, dudami in whiskyem. Če k temu dodamo še
svetovljanski Edinburg z galerijami, muzeji in trgovinami, vedno bolj
trendovski Glasgow, v veselje malih in velikih pa še trop izurjenih Borderskih ovčarjev..., potem je naša podoba Škotske skorajda popolna.
OKVIRNI PROGRAM POTOVANJA
1. dan: LJUBLJANA-LETALIŠČE–EDINBURG
Zjutraj se bomo zbrali pred SZŠ v Ljubljani in se odpeljali do beneškega letališča, od
koder bomo z direktnim letom poleteli v Edinburg. Po pristanku in opravljenih mejnih
formalnostih bomo značilnosti in znamenitosti škotske prestolnice začeli spoznavati že
med panoramsko vožnjo po mestu. V najstarejšem delu Edinburga-Old Town, zaščitenem z Unescovo listino, se bomo sprehodili po starodavni Royal Mille, Kraljevi milji. Slikovita ulica, ki je res dolga skoraj natančno eno miljo, povezuje dve kraljevski instituciji—mogočni edinburški grad in palačo Holyrood, eno od rezidenc britanske kraljice. Ob
živahni ulici se zvrsti množica znamenitosti in pomembnih ustanov, od moderne zgradbe
škotskega parlamenta, pa vse do srednjeveške katedrale Sv. Egidija. Najstarejša ohranjena originalna stavba na Kraljevi milji je hiša Johna Knoxa, moža, ki je odigral pomembno vlogo v turbulentnih časih reformacije. V živahnem predelu polnem vabljivih
trgovinic in lokalov si bomo vzeli še nekaj prostega časa za manjše nakupe in individualno večerjo in se nato namestili v hotelu v mestu.
2. dan: EDINBURG
Po zajtrku bomo ves dan namenili raziskovanju enega najlepših mest Evrope. Naš prvi
cilj bo Edinburški grad, mogočna utrdba z burno preteklostjo. Navdušile nas bodo zgodbe o davno minulih časih, imenitne zbirke orožja, predvsem pa dragoceni kronski dragulji in res veličasten razgled na mesto pod obzidjem. V nadvse zanimivem Museum of
Scotland prav gotovo ne bo nikomur dolgčas, časa bo še premalo za ogled vseh
zanimivosti z raznoraznih področij. Ne pozabite na selfie z Dolly! Najbrž ni nikogar, ki ne
bi poznal zgodb o Herryju Potterju in o 'tistem, ki ga ne smemo imenovati'. Če vas bo
zanimalo, izveste, kje je pisateljica J. K. Rowling našla navdih za svoje like in njihove
dogodivščine. Ne bomo pozabili niti ganljive zgodbe o zvestem psičku Bobbyiu, ki je kar
14 let vsak dan vztrajno varoval grob svojega gospodarja. Oba sta pokopana na pokopališču, kjer so se nekoč dogajale tudi precej morbidne reči—če bi radi izvedeli, kakšne,
kar povprašajte vodnika. Kdor bo želel bo v temačnem edinburškem podzemlju
(doplačilo) izkusil bolj skrivnostno plat mesta in se neizmerno zabaval v navdušujočem
svetu iluzij Camere Obscure (doplačilo). Edinburg je zeleno mesto z obširnimi parkovnimi površinami in skozi enega osrednjih mestnih parkov Princess Street Gardens, se bomo sprehodili do veličastnega spomenika posvečenega največjemu škotskemu pisatelju
Sir Walterju Scottu. Dan bomo zaokrožili na eni najbolj živahnih nakupovalnih
ulic Princess Street, kjer bo dovolj časa za nakupe spominkov in dobrodošlo krepčilo.

Prevoz z letalom
Več na: www.eol.si

Datum odhoda:
10. 4. 2019
Dolžina potovanja:
5 dni
Rok za prijave:
10. 10. 2018
Cena:
od 559 €
pri najmanj 40 potnikih

Poudarki:
 Vsebinsko bogat program po željah skupine
 Odlično vodenje
 Kultura, zgodovina in
znamenitosti Edinburga
in Glasgowa
 Dva celodnevna izleta
po škotskem višavju
 Vključene vstopnine

3. dan: EDINBURG-HIGHLANDS-INVERNESS
Zjutraj se bomo okrepčali z zajtrkom, pripravili prtljago in se podali proti severu. Morsko
ožino Firth of Forth so premostili šele leta 1890, s prvim jeklenim železniškim mostom
Forth Bridge, tehnično mojstrovino, ki je kandidat za Unescov seznam svetovne
kulturne dediščine. Napotili se bomo proti Perthu in bližnji palači Scone, ki ima za Škote
še prav poseben pomen. Stoletja so tu na 'Kamnu usode', kronali škotske kralje, vključno z Macbethom in Robertom The Bruceom. Razkošna palača se ponaša z dragocenimi
zbirkami umetnin, ponosni so tudi na imenitne vrtove. Vožnjo skozi razgibano pokrajino
škotskega narodnega parka Cairngorms, kjer še najdemo alpsko tundro, barje, vresje in
ostanke starih kaledonskih borovih gozdov, bomo prekinili s postankom v muzeju na
prostem. Tu si bomo lažje predstavljali kako težko je bilo nekdaj življenje
Highlanderjev. Po zanimivem postanku nas bo čakal še en sila simpatičen ogled. Obiskali
bomo pravo višavsko kmetijo. Tamkajšnji gospodar in njegovi štirinožni pomočniki, Borderski ovčarji, nam bodo pokazali, kako neverjetno spretni so pri obvladovanju čred
ovac. Kar težko se bo posloviti, a čakalo nas bo še nekaj vožnje skozi lepo škotsko pokrajino do višavske prestolnice Inverness.
4. dan: INVERNESS-FORT WILLIAM-GLENCOE-INVERARY-GLASGOW
Ker bomo tako blizu slavnega Loch Ness, domovanja skrivnostne pošasti Nessie, se bomo po zajtrku zapeljali vzdolž slikovite jezerske obale. Najlepši pogledi na ledeniško dolino in strmo obalo se ponujajo z ruševin nekdaj največjega škotskega gradu, Urquhart
Castle. Zanimiv je tudi pogled na serijo zapornic na Kaledonskem kanalu v Fort
Augustusu, prilegel pa se bo tudi krajši postanek ob zahodni Atlantski obali, v mestecu
Fort William. Od vznožja najvišje škotske (in s tem tudi britanske) gore Ben
Nevis nas bo pot vodila v nenavadno lepo Dolino solz, Glen Coe in naprej proti
jugu, vse do območja Argyll. Tu so stoletja gospodovali vojvode Argyllski iz vplivnega
klana Campbell, katerih domovanje je še vedno Inveraray Castle. V imenitnih sobanah si
je moč ogledati obsežno zbirko porcelana, srebrnine, dragocenega pohištva in orožja
klana Campbell. Lepi razgledi na ljubke vasice nas bodo spremljali med vožnjo skozi narodni park ter vzdolž slikovite obale jezera Lomond. Zadnji večer na Škotskem bomo
preživeli v največjem škotskem mestu Glasgow, ki se ga je nekdaj držal sloves turobnega industrijskega mesta, a je danes moderno, sila živahno trgovsko in kulturno središče.
5. dan: GLASGOW-FALKIRK-BENETKE-LJUBLJANA
Po zajtrku bomo zaokrožili po mestu in obiskali še muzej Riverside umeščen v novo futuristično zgradbo slavne arhitektke Zahe Hadid. Na poti proti letališču se bomo ustavili
še pri eni tehnični mojstrovini. Falkirk Wheel je najnovejši del najdaljšega kanala v združenem kraljestvu in povezuje vodno pot od Edinburga do Glasgowa. Rotirajoča konstrukcija, ki premaga višinsko razliko 35 m, je postala prava turistična atrakcija. Znamenita pa je že postala tudi monumentalna kovinska skulptura dveh konjskih glav, The
Kelpies. I n prav s pogledom na to veličastno umetnino se bomo poslovili od
prelepe Škotske in njenih samosvojih prebivalcev. Čakal nas bo le še polet v Benetke in
vožnja v Ljubljano, kamor se bomo polni lepih vtisov pripeljali še istega dne.

Cena potovanja: 559 € pri najmanj 40 plačnikih in
587 € pri najmanj 30 udeležencih.
Cena vključuje:













letalski prevoz v Edinburgh in nazaj z ročno prtljago dimenzij 56 x 45 x 25 cm,
letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo,
avtobusni prevoz Ljubljana–letališče-Ljubljana,
namestitev v hotelu/hostlu v več posteljnih sobah (4 x nočitev z zajtrkom),
vse prevoze v GB po programu, celodnevna izleta 3. in 4. dan,
vstopnine po programu,
vse zunanje oglede po programu,
stroške namestitve in prevoza ter vstopnin spremljevalcev iz šole*,

kvalitetno slovensko vodenje ves čas potovanja,
nezgodno zavarovanje,
pripravo, organizacijo in izvedbo izleta ter DDV.

*Pri šolskih skupinah so na 15 udeležencev všteti stroški enega spremljevalca z namestitvijo v dvoposteljni sobi.
Možna doplačila:







1 kos oddane prtljage, težak do 15 kg: 50 EUR; do 23 kg: 60 EUR (navedene
cene veljajo ob prijavi)
zavarovanje odpovedi potovanja: 30 EUR,
skupinsko zavarovanje z asistenco Coris: 6 EUR,
vstopnina v edinburško podzemlje, Edinburgh Waults: 15 EUR
vstopnina za Camero Obscuro in Svet iluzij: 16 EUR

Zavarovanje odpovedi je treba doplačati v oktobru, dodatno prtljago v januarju
(poznejše spremembe se obračunajo po trenutno veljavnih cenah letalskega prevoznika). Predlagamo, da se za en dodatni kovček odloči po več dijakov skupaj in si strošek
razdelijo.
Plačilni pogoji:





200 € do 20. oktobra 2018; 230 €, če ste se odločili za zavarovanje odpovedi
200 € do 20. januarja 2019 + morebitno doplačilo za večjo prtljago in zav. Coris
159/187 € do 25. marca 2019; (odvisno od št. udeležencev in tečaja GBP) +
morebitne dodatne vstopnine (Camera Obscura in Svet iluzij, Edinburgh Waults)
Po dogovoru je možno tudi plačilo na 6 obrokov
(razpored je objavljen na spletni strani)

Prijava na potovanje: Prosimo, izpolnite e-prijavnico na spletni strani:

https://www.eol.si/skotska-szs-ljubljana

POMEMBNO: Pomembno je, da ob prijavi navedete osebne podatke, kot so zapisani v dokumentih (osebna izkaznica ali potni list), s katerimi boste potovali. Naknadne
spremembe so povezane s stroški.

Podatki za nakazilo:
Naziv:

Eol d.o.o.,

Naslov:

Alešovčeva 10

Kraj:

1000 Ljubljana

Račun št./IBAN:

SI 56 0201-3001-0562-440

Sklic/referenca:

SI00 + številko mobilnega telefona plačnika
(na primer SI00-041-838202)

Namen plačila:

ŠKOTSKA SZŠLJ+ PRIIMEK in IME DIJAKA/DIJAKINJE

Koda namena:

OTHR

Bic banke:

LJBASI2X

Program je pripravljen po pogojih in cenah 20. septembra 2018.
Možne so prerazporeditve vrstnega reda ogledov glede na vozne rede letal in urnike
posameznih ustanov in tudi sprememba termina potovanja. Če bo za dogovorjeni
termin prijavljenih več dijakov, bomo v dogovoru s šolo določili dodaten termin.
Rezervacije na letalih in za oglede v Britaniji bomo delali po vaši potrditvi programa.
Ker gre za t. i. internetnega prevoznika, se cene stalno spreminjajo. V času ponudbe
velja objavljena cena. Če bi prišlo do sprememb, bi starše in šolo obvestili preden bi
delali rezervacijo.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA ZA TURISTIČNE ARANŽMAJE EOL d.o.o. so sestavni
del te ponudbe in so vam na voljo na naši internetni strani http://www.eol.si. Za ta
odhod veljajo pogoji za skupinska potovanja po meri. Za odjave po potrditvi odhoda
s strani organizatorja potovanja zaračunamo 100% storno stroške. V skladu z 900.
členom Obligacijskega zakonika si pridržujemo pravico do spremembe cene, če pride
do sprememb v menjalnih valutnih tečajih ali do sprememb v cenikih 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.
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 Adriatic Slovenica. Pri nas lahko
sklenete tudi dodatno zdravstveno zavarovanje na potovanjih v tujino z asistenco.
Ponudili vam bomo možnost skupinske police Coris (najmanj 7 oseb).
Če ob prijavi predvidevate, da se morda zaradi določenih okoliščin potovanja ne boste udeležili, lahko vplačate odstopnino, ki je 30 € in velja le v primeru opravičljivih
razlogov (bolezni potnika oz. v ožji družini). Zavarovanje odpovedi dogovorjenega
potovanja lahko vplačate le ob prijavi, oktobra 2018.

Organizator potovanja
Podjetje:

Eol d. o. o., Alešovčeva ul. 10, 1000 Ljubljana

Kontakt:

Telefon: +386(0)1 515 17 70, M obi: +386(0)31 524 678, E-pošta: karmen.zupan@eol.si

Licenca:

za opravljanje dejavnosti organiziranja turističnih potovanj št. 140, izdana 9. 8. 2000

Registracija:

Registrirano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani; vložek št.:1/11454/00 z dne 5. 3. 1991

ŽELIMO VAM PRIJETNO POTOVANJE IN OBLJUBLJAMO VELIKO NEPOZABNIH TRENUTKOV!

