
Od 9. do 11. junija se je skupina 26 dijakov in dveh spremljevalcev odpravila na tridnevno ekskurzijo v London.  
Glede na vtise in komentarje dijakov lahko zaključimo, da je bil izlet lep in skoraj nepozaben. Za marsikoga je 
bil to prvi let z letalom in obisk neke večje prestolnice. Imeli smo dobro vreme, vodenje, hrano in družbo. Ta naš 
izlet je izgledal nekako takole:  
 
1. DAN: / petek / NOVO MESTO - BENETKE-LONDON 
Odhod iz Novega mesta izpred Tuša ob 01:30. Prihod na letališče Benetke Marco Polo in polet Easy Jet ob 06:50 
proti  Londonu. Po pristanku na letališču Gatwick ob 08:05 avtobusni prevoz do centra. Krožni ogled mestnih 
znamenitosti z avtobusom, ogled Science & Natural History museum, šoping v Harrods-u, čas za malico, nadaljevanje 
z ogledi v središču Londona, čas za kavo, odhod in nastanitev v hotelu. Za nami je dolg in vroč dan. 

2. DAN: / sobota / LONDON 
Po zajtrku se peljemo s podzemno v mesto. Peš ogled Londona s Kompasovim vodnikom: vožnja s podzemno 
železnico do Westminstra, Big Bena, Westminster Abby-a, peš skozi park St. James do Buckinghamske palače in 
rezidence prestolonaslednika princa Charlesa. Ogled menjave straže, ogled uličnih nastopov v Covent Gardnu. 
Zgodaj popoldne vožnja s katamaranom po Temzi do Greenwicha. Vkrcamo se na nabrežju ob London Eye in 
odplujemo proti Greenwichu. Tu se sprehodimo skozi mestece in zaključimo ogled s 'Fish and Chips' v lokalni 
restavraciji. Nato vožnja s podzemno železnico do največjega nakupovalnega središča v Londonu Westfield Stradford 
blizu nekdanje olimpijske arene. Po dveh urah in pol nakupovanja povratek v hotel in nočitev. Za nami je dolg in še 
bolj vroč dan. Smo kar malo opečeni. 
 

3. DAN: / nedelja / LONDON – LJUBLJANA –NOVO MESTO 
Po zajtrku obiščemo atraktivno tržnico alternativnih trendov, edinstveno na svetu, ki jo obišče množica turistov z vsega 
sveta: Camden Town, vrnitev ob 14:00 v hotel, prevoz izpred hotela do letališča Stansted in odhod proti Ljubljani z 
rahlo zamudo. Veseli ob vrnitvi in ob misli na lep vikend.  

 


