ANNA NETREBKO & YUSIF EYVAZOV
V GRAN TEATRE DEL LICEU, BARCELONA

2. - 5. 11. 2019 (sob. - tor.)

PRVIČ SKUPAJ NA ODRU V TEATRU LICEU
1. dan: Transfer do beneškega letališča in polet direktnega letala proti Barceloni. Transfer do hotela in
namestitev. V popoldanskih urah sprehod do Plaza de Cataluña, ki je nekako stičišče starega mesta in zgradb
19. stoletja. Tu se srečajo nekatere najpomembnejše mestne ulice in avenije, kot Passeig de Gràcia, Rambla de
Catalunya, La Rambla, Portal de l'Àngel in Ronda de Sant Pere, Carrer de Vergara ter Carrer de Pelai. Trg
obsega 50.000 kvadratnih metrov površine in je še posebej poznan po svojih prekrasnih vodnjakih in
spomenikih. Pot nas bo zanesla na znamenito ulico Rambla, do barvite tržnice, mimo opere Liceu in do
Kolumbovega spomenika. Nekaj prostega časa. Povratek v hotel, prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku sprehod do Slavoloka zmage, ki ga je leta 1888, kot glavna mestna vrata, postavil arhitekt
Josep Vilaseca i Casanovas. Prosti čas za samostojne sprehode in morda tudi kosilo.
Nadaljevanje poti do katedrale Sagrada Familia in naprej do Montjuïc-a. Povratek v
hotel, prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku možnost obiska Picassovega muzeja ali pa morda kakšnega drugega.
V popoldanskem času počitek in priprava na koncert, ki se začne ob 20. uri. Anna in
Yusif, v zadnjem času med najbolj iskanimi pari opernih odrov, tokrat prvič skupaj v
teatru Liceu. Vstopnice gredo za med, zato ne zamudite svoje in čim prej rezervirajte
ter si zagotovite mesto med izbranimi. Po predstavi povratek v hotel in prenočevanje.
4. dan: Po zajtrku voden ogled teatra Liceu. Nekaj prostega časa za kavico... nato se bomo sprehodili še do
nekaterih Gaudijevih arhitekturnih mojstrovin, kot so Casa Mila, Casa Batllo, park Guell. Prosti čas za kosilo,
nakupe.... Sledi transfer do letališča in polet letala proti Benetkam. Po pristanku transfer do Ljubljane.
CENA: 580 € (ob udeležbi vsaj 20 oseb)
720 € (ob udeležbi vsaj 10 oseb)

ali

630 € (ob udeležbi vsaj 15 oseb)

ali

V ceno je vključeno: transfer Ljubljana – Barcelona – Ljubljana, letalska vozovnica Benetke – Barcelona – Benetke, transferja v
Barceloni z letališča do hotela in nazaj, 3 x namestitev v hotelu 4* v centru Barcelone v dvoposteljnih sobah z zajtrkom, vodenje
vodnika z licenco, stroški organizacije in rezervacij, osnovno nezgodno zavarovanje, DDV.
V ceno ni vključeno: vstopnine za parke, muzeje, znamenitosti, vse, kar ni omenjeno v programu, prevozi z javnimi prevoznimi
sredstvi, namestitev v enoposteljni sobi (doplačilo 253 €), vstopnica za predstavo: kat. A - 300 €, kat. B - 205 € kat. 3 - 170 €, kat. 4 –
130 €.

Prijave zbiramo do 5. 9. 2019.
Ob prijavi je potrebno plačilo izbrane vstopnice in 30% cene aranžmaja. Preostali znesek je možno plačati v dveh obrokih in sicer
zadnji obrok zapade 20. 10. 2019.
V ceno letalske vozovnice je vključena ročna prtljaga. V primeru, da želite doplačati za dodatno prtljago, nas obvestite ob prijavi.
Ob prijavi potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov, email, telefonsko številko. Po prejemu prijave vam
bomo poslali račun za vstopnico in akontacijo potovanja.
Po plačilu prvega obroka stornacije ne bodo več možne, saj sprememba imena na letalski vozovnici ni možna brez stroškov, vračilo
denarja vplačanih vstopnic za predstavo pa ravno tako ni možno.
Plačila se izvršijo na poslovni račun, ki bo naveden na predračunu, ki vam ga izstavimo ob prijavi.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4,30 % cene potovanja.
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Ines tours d.o.o. si pridržuje pravico do
spremembe objavljenih cen do 20. dne pred samim potovanjem, v primeru, ko je število udeležencev manjše od razpisanega ter v
primeru sprememb cen hotelskih, prevoznih in drugih storitev, na osnovi katerih je potovanje izračunano. Soglasje kupca ni
potrebno za zvišanje cene do 10%. Če podražitev cene preseže 10%, ima kupec pravico do prekinitve pogodbe. Za vsa plačila velja
objavljena cena v EUR. Ines tours d.o.o. lahko v programu določi, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini na kraju samem
in kot predvideva program. V tem primeru uveljavlja potnik vse reklamacijske zahtevke na kraju samem oz. v tujini.
Potnik naj na nepravilnosti oz. pomanjkljivosti opozori Ines toursovega vodiča, predstavnika oziroma pooblaščeno lokalno agencijo
tudi na kraju samem. V primeru, da bi bila po vsebini sodeč reklamacija lahko rešena na kraju samem (na primer pomanjkljiva
čistoča sobe, oprema, lega sobe ipd.), potnik pa ni opozoril na napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil zgoraj navedenih
oseb, velja, da se je potnik strinjal s tako pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja kasnejših
reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu škode.

Ljubljana, 25. 7. 2019

