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LONDON - Bett Show
23. – 25. januar 2019 (letalo iz LJ!)
»Prihodnost izobraževanja je tukaj«
Vabimo vas, da se tudi v letošnjem letu v naši družbi udeležite
BETT show-a v Londonu pod geslom »THE FUTURE IS HERE«. Namen
sejma je združiti ljudi, ideje, prakse in tehnologije tako, da lahko učitelji in
učenci izpolnijo svoj potencial.

Čaka nas London, kozmopolitansko mesto... mesto kulture... zeleno
mesto... prestolnica Velike Britanije. Trgi, palače, mostovi, ... Piccadilly
Circus, Temza, Big Ben, Tower Bridge, London Eye, Bett Show, ... Let's go!
POSEBNA UGODNOST ZA NAŠE STALNE STRANKE:
Za tiste šole, ki so se udeležile strokovne ekskurzije v lanskem letu in za kupce
podjetja RoLAN d.o.o., smo pripravili ekskluzivno ugodnost - bon v višini 40 EUR
za vsako prijavljeno osebo. Bon lahko vnovčite že pri tej strokovni ekskurziji ali pri
kateri drugi ekskurziji, ki jo za vas pripravlja turistična agencija Euroval turizem.
Termin: 23. – 25. 1. 2019
PRVI DAN: LJUBLJANA - LONDON
Odhod avtobusa s pobiranjem potnikov v Mariboru, Celju in Ljubljani ter transfer
do letališča Jožeta Pučnika Ljubljana. Polet letala ob 11.30 uri proti angleški
prestolnici. Po pristanku avtobusni transfer do našega hotela. Nastanitev.
Popoldne sledi sprehod skozi strogi center metropole, najprej Buckinghamske
palače, nato Downing street 10 – domovanje angleškega predsednika,
Westminstrska opatija, Parlament in Big Ben ter ob obrežju Temze do znanega
London Eye, nato do trga Trafalgar square in British muzeja, sledi notranji ogled
muzeja. Po končanih ogledih se bomo odpravili na večerjo do znanega predela
Covent Garden. Nočitev.

DRUGI DAN: LONDON
Po zajtrku se bomo z metrojem, ki je v neposredni bližini naše namestitve,
odpeljali do razstavišča EXCEL, kjer se odvija sejem Bett Show. Največji
strokovni sejem izobraževalnih tehnologij na svetu vsako leto predstavi nove
evropske in svetovne tehnološke trende na področju izobraževanja. Vsako leto
ga obišče več kot 34.000 obiskovalcev iz področja izobraževanja. Sledi voden
ogled sejma po razstavnih prostorih največjih ponudnikov IKT tehnologij.
Obiskali boste lahko številna izmed več kot 150 strokovnih predavanj, na katere
se boste lahko registrirali na dogodku.
Za naše potnike je proizvajalec Clevertouch pripravil posebno akademijo, kjer
boste ob pogostitvi deležni zelo zanimivih strokovnih predavanj, kako sodobne
tehnologije spreminjajo izobraževalne procese. Po končanih ogledih se bomo
odpravili na večerjo v znamenito četrt Soho. Nočitev.
TRETJI DAN: LONDON – LJUBLJANA
Po zajtrku se boste lahko poljubno odpravili na sejem Bett Show, ki je zaradi
svojega obsega zagotovo vreden ponovnega obiska in se udeležili še kakšnega
izmed mnogih strokovnih predavanj ali pa bomo naše potepanje po prestolnici
nadaljevali do Piccadilly Circusa, četrti Soho ter na Oxford Street. Avtobusni
transfer do letališča Gatwick in ob 17.10 uri polet letala proti Ljubljani. Po
pristanku nas pričaka avtobus ter vožnja do vstopnih mest.
Cena potovanja: 489,00 EUR / osebo
Cena
Cena

vključuje:
avtobusni transfer do letališča in nazaj,
povratna letalska vozovnica Ljubljana – London Gatwick
letališke pristojbine,
1 kos ročne prtljage do 10 kg, mere 56x45x25cm
dve nočitvi z zajtrkom v hotelu*** v strogem centru
nastanitev v dvoposteljni sobi,
1 x večerja v Sohu,
1 x večerja v bližini Covent Garden,
3 dnevna vozovnica za podzemno železnico
registracija in pridobitev vstopnice na Bett Show
vse oglede zunanjosti po programu,
vodenje vodnika z licenco GZS,
nezgodno zavarovanje potnikov,
ddv.
je izračunana pri minimalno 30 potnikih.

Doplačila po želji:
• enoposteljna soba – 70 EUR
• vstopnina za London Eye – 25,20 GBP
• panoramska vožnja z ladjo po Temzi do Greenwicha – cca. 12 GBP
• zavarovanje rizika odpovedi – 19,80 EUR
Cena je veljavna do 15.10.2018.
Za potovanje je potrebna osebna izkaznica ali potni list.
Splošni pogoji Euroval Turizem d.o.o. so sestavni del potovanja in so na voljo v
agenciji ali na spletni strani www.euroval.si.

