NAJLEPŠI ADVENT V BERLINU IN DRESDNU
12. – 16. 12. 2018
Decembrski čas je eden najlepših v letu, še lepša pa sta berlinski in dresdenski božični sejem. Seveda pa
bosta začinjena še s čudovitima predstavama, Mozartovim FIDELIJEM v Državni operi Unter den Linden v
Berlinu in božičnim koncertom v koncertni dvorani Kulturpalast v Dresdnu. Manjkati vsekakor ne smete!
Berlin: FIDELIO: dirigent Karl-Heinz Steffens, zasedba: Don Fernando – Roman Trekel, Din Pizzaro – Falk
Struckmann, Florestan – Klaus Florian Vogt, Leonore – Simone Schneider, Rocco – René Pape, Marzellina – Mandy
Fredrich, Jaquino – Florian Hoffmann

Dresden: Kulturpalast: božični koncert: Dresden Festival Orchestra, Ivor Bolton - dirigent, Valer Barna
Sabadus - kontratenor. Arije in instrumentalna dela Johanna Sebastiana Bacha, Christopha Willibalda
Glucka, Georga Friedricha Händla, Antonia Marie Gaspare Sacchinija in Antonia Vivaldija.
https://www.youtube.com/watch?v=OzB2lZM603g
PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: Transfer iz Ljubljane (hala Tivoli) v jutranjih urah do Benetk in polet letala proti Berlinu. Po pristanku transfer
do hotela, namestitev. Popoldan sprehod do klasičnih »must see« znamenitosti: Alexanderplatz, TV stolp,
Potsdamski trg, Brandenburška vrata, palača Bellevue, cerkev cesarja Vilhelma, KaDeVe.... V večernih urah povratek
v hotel.
2. dan: Po zajtrku bomo dan posvetili času hladne vojne in si ogledali »v nebo
vpijoče« spomenike iz časa, ki ga ne smemo pozabiti. Ogled bomo pričeli pri
»Checkpoint Charlie«, kjer bomo slišali prenekatero zanimivo zgodbo o poskusih
prebega v zahodni Berlin, nadaljevali do nekdanjega Sovjetskega veleposlaništva,
postaje duhov, do nekdanjih stražnih
stolpov, skrivnih predelov »pasov smrti« in
še kaj. Prosti čas za morebitno kosilo,
nakupe. Povratek v hotel in priprava na predstavo, ki se začne ob 19. uri. Po
predstavi povratek v hotel, prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku se bomo poslovili od Berlina in se odpravili na železniško
postajo. Prevoz z vlakom do Dresdna in namestitev v hotelu. Popoldan sprehod
do Semperjeve opere in baročne palače Zwinger ter prosti čas za pozno kosilo.
Pred koncertom bo še čas za počitek. Koncert se začne ob 20. uri, po končanem
koncertu povratek v hotel in prenočevanje.
4. dan: Po zajtrku voden ogled palače Zwinger in po ogledu nekaj prostega časa. Popoldan ogled Semperjeve opere.
Prosto popoldne oz. po želji možna vožnja z ladjo po Elbi. Povratek v hotel in prenočevanje.
5. dan: Po zajtrku ogled gradu in Frauenkirche, nato se bomo z vlakom odpeljali proti letališču pri Berlinu. V
popoldanskih urah polet letala proti Benetkam, transfer do Ljubljane.

CENA ARANŽMAJA PRI MINIMALNI UDELEŽBI POTNIKOV:
15 oseb

666 €,

12 oseb

705 €,

8 oseb 810 €

V ceno aranžmaja je vključeno: transfer iz Ljubljane (Tivoli) do beneškega letališča in nazaj, transfer z letališča v
Berlinu do hotela in nazaj, namestitev v hotelu 3*** v centru mesta v dvoposteljnih sobah z zajtrkom, ogledi po
programu (brez vstopnin), vozovnica za vlak v Dresden in nazaj, stroški vodiča z licenco, osnovno nezgodno
zavarovanje za čas potovanja, stroški organizacije in rezervacij. V ceno letalske vozovnice je vključena ročna prtljaga.
V primeru, da želite doplačati za dodatno prtljago, nas obvestite ob prijavi.
V ceno ni vključeno: prevozi z javnimi prevoznimi sredstvi po Berlinu in Dresdnu, vstopnine v muzeje, kosila, večerje,
vse, kar ni omenjeno v programu.
Doplačilo: enoposteljna soba 160 €, vstopnica za predstavo v Berlinu: 100 €, 90 €, 70 €, 60 €; vstopnica za koncert v
Dresdnu: 81,50 €, 66,50 €, 51,50 €.
ZADNJI ROK ZA PRIJAVE: 10. 10. 2018
OPOMBA: glede na to, da je nemogoče napovedati rast cen letalskih vozovnic, priporočamo čim prejšnjo prijavo, saj
se s tem izognete doplačilu v razliki cene letalske vozovnice ob morebitni podražitvi. Cena aranžmaja je izračunana
na dan 4. 9. 2018 in vključuje dane cene tega dne. Ob spremembi cene letalske vozovnice vam bomo ob prijavi
zaračunali razliko v ceni.
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 akontacije 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: SI56 0201 2001 0153 731, SWIFT: LJBASI2X.
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, Kranj; 23. 10. 2017

