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MANCHESTER & LIVERPOOL & PEAK DISTRICT 
 

Datum ekskurzije: po dogovoru 
(v dogovoru s šolo sporočimo točen datum ekskurzije najkasneje 1 mesec po potrditvi rezervacije s plačilom akontacije vseh 

prijavljenih) 

 
Program ekskurzije: 

11..  ddaann::    
Ob dogovorjeni uri in mestu se odpravimo proti letališču in poletimo v Manchester. Transfer z leatlišča do 
nastanitve, osvežitev in ogled mesta. Sprehodili se bomo po severnem delu, kjer je mesto tudi nastalo. Katedrala in 
najstarejša javna knjižnica v angleško govorečih deželah Chetham's Library sta protiutež moderni arhitekturi, po 
kateri sicer slovi mesto. Tu je tudi Nacionalni muzej nogometa (ki ga po želji in za doplačilo lahko obiščete), ki je v 
Manchestru skoraj religija in pomemben del življenja domačinov. Prvi večer bomo lahko preverili, kako se odvijajo 
večeri v najbolj tipičnih angleških pubih, ali obiskali The Corn Exchange, kjer so zbrane restavracije kuhinj iz vsega 
sveta. Prosto za individulano večerjo. Vrnitev do nastanitve. Nočitev. 
 

22..  ddaann::    
Po zajtrku se bomo ves dan potepali po Manchestru, ki nam bo pokazal, zakaj je v svetovnem merilu tako 
revolucionaren. Manchester je bil prvo mesto, ki je bilo razglašeno za moderno, tu so naredili prvi kanal, prvič 
razcepili atom, naredili prvi računalnik, prvo podmornico, prvič so tu lahko volile ženske, naredili so prvo potniško 
železnico … in lahko bi še naštevali. Ponujeno lahko preverimo v številnih muzejih, ki so v glavnem brez vstopnin: 
Manchester Museum, The Museum of Science and Industry (ogled muzeja) in People's History Museum. Za ljubitelje 
umetnosti je tu Manchester Art Gallery, za poznavalce viktorijanske gotike The John Rylands Library in za 
nogometne navdušence National Football Museum in stadiona dveh kultnih klubov: Manchester Cityja in Manchester 
Uniteda – katerega si vodeno ogledamo. Tu so še številni parki. Zvečer si privoščimo organizirano večerjo. Vrnitev 
do nastanitve. Nočitev. 

  

33..  ddaann::  
Dan bo namenjen Liverpoolu. Mesto je dalo svetu najbolj revolucionarno glasbeno skupino in verjetno najbolj 
oboževani nogometni klub na svetu. V Liverpool se bomo odpeljali z vlakom in se najprej sprehodili po pristaniškem 
delu, ki nam bo ponudil številne atrakcije: od največje katedrale v Veliki Britaniji do zanimivih muzejev in galerij ter 
celo kitajske četrti. Vizualno najprivlačnejši del Liverpoola leži ob pomolu, kjer stojijo tri veličastne stavbe s skupnim 
imenom Three Graces: stavba Royal Liver, stavba Cunnard in stavba pristanišča Liverpool. Te stavbe so bile 
projektirane in zgrajene kot razpoznavni simboli mednarodnega ugleda Liverpoola in so še danes oznake njegove 
nekdanje trgovske moči. Po želji si boste lahko ogledali katerega od 7 umetnostnih muzejev, se sprehodili po Albert 
Docks, kjer so Tate Liverpool, The Beatles Story, številni bari in restavracije. Slavna četverica ima v Liverpoolu svoje 
kipe, prav tako pa obisk mesta ne sme miniti brez sprehoda mimo slovitega Cavern Club-a, ki je izvrgel skupino na 
svetovno glasbeno sceno. Za ljubitelje nogometa pa bo najbolj vznemirljiv obisk Anfielda, kjer vedno odmeva You'll 
Never Walk Alone. Proti večeru se bomo z vlakom odpravili nazaj v Manchester in se pred spanjem najedli na 
individualni večerji. Nočitev. 

  

44..  ddaann::  
Po zajtrku se bomo skozi spektakularno sotesko čez slikoviti Winnats Pass, ime prelaza pomeni vetrovna vrata, 
zaradi  učinka vetrovnega tunela z vršaci na vsaki strani obdane soteske, odpravili v nacionalni park Peak District in 
obiskali razvaline gradu Peveril, ki je s pogledom na dolino upanja, ena izmed najstarejših normanskih utrdb, ki jo 
je dal 1066. postaviti William Peverel, eden izmed favoriziranih vitezov Williama Osvajalca, Henry II., angleški 
kralj, pa je utrdbo 1176. leta dopolnil s stolpom, ki še danes kraljuje nad naselbino Castleton in nudi čudovit pogled 
na pokrajino nacionalnega parka. Nato bomo obiskali bližnjo Speedwell Cavern, votlino, kjer je bil v 19. stoletju 
rudnik svinca, do katerega se spustite po 105. stopnicah in nato s čolnom nadaljujete po 400 metrskim vodnim rovom 
do 150 metrov globokega podvodnega »Brezna brez dna«, 200 metrov pod površjem, kamor so odlagali odvečni 
material. V bližnji trgovinici lahko kupite spominke iz edinstvenega »Blue John« minerala. Prevzeti od čudovite 
pokrajine in podzemlja se boste nato odpravili na letališče in poleteli proti bližnjemu letališču. Transfer domov, 
kamor boste prispeli v nočnih urah. 
 

CCeennaa  eekksskkuurrzziijjee  pprrii  uuddeelleežžbbii  ddoo  vvssaajj    4455//4400  oosseebb  jjee  550099€€,,  ddoo  vvssaajj  3355//3300  oosseebb  jjee  553399€€  
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Cena vključuje: povratni letalski prevoz z ročno prtljago, letališke in varnostne pristojbine ter dodatek za gorivo, 

avtobusni prevoz šola – letališče – šola in letališče – nastanitev − letališče, 3 prenočevanja z zajtrki v več 
posteljnih sobah v mladinskem hotelu, vstopnino in voden ogled stadiona Manchester United in stadiona LFC, 
povratno vožnjo z vlakom v Liverpool, celodnevni izlet v pokrajino Peak District, vstopnine za The Beatles Story, 
grad Peveril, Speedwell votlino, 1 x večerja, vse zunanje oglede po programu, stroške enega profesorja 
spremljevalca na vsakih 15 prijavljenih, strokovnega vodenja in organizacije ekskurzije ter DDV. 
 
Možna doplačila (ob prijavi): 

• nacionalni muzej nogometa, vstopnina pri vsaj 10 udeležencih je 10€, 

• zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini Coris (7€, pri zavarovanju vsaj 7 oseb), 

• vplačana akontacija ob prijavi je nepovratna, ne glede na razlog odpovedi - priporočamo zavarovanje 
rizika odpovedi v primeru bolezni (27€). 
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