Cavalleria rusticana in Pagliacci
z Robertom Alagna in Aleksandro Kurzak,
dirigent Gabriele Muccino v Veroni

PROGRAM POTOVANJA:
1. dan:

8. – 9. 8. 2020

LJUBLJANA – VERONA

Odhod iz Ljubljane (hala Tivoli) ob 10h in vožnja proti Italiji. Nadaljevanje vožnje do hotela, nastanitev in
priprava na predstavo. Ob 17h odhod proti Veroni in ogled najpomembnejših znamenitosti. Ob 21h začetek
predstave. Povratek v hotel in prenočevanje.
2. dan:

PESCHIERRA DEL GARDA, SIRMIONE, LJUBLJANA

Po poznem zajtrku vožnja do Peschiere del Garda ter sprehod skozi mestece. Vožnja z ladjico do polotoka
Sirmione, ki leži jugozahodno od jezera. Sprehodili se bomo od gradu Scaligere do Catullovih grobnic in si vzeli
nekaj časa tudi za uživanje ob dobri italijanski kavi. Povratek proti Sloveniji.
Cena: 411 €
377 €
332 €
322 €
289 €
266 €

vstopnica Poltronissima gold
vstopnica Poltronissima
vstopnica Poltrona
1. sekt. Verdi
2. sekt. Puccini
3. sekt. Rossini

Cena vključuje: prevoz na omenjenih relacijah, cestnine, parkirnine, nastanitev v hotelu 3/4* v dvoposteljnih
sobah z zajtrkom, vožnja z ladjico, organizacijo, stroške rezervacij, DDV.

Cena ne vključuje: namestitve v enoposteljni sobi.
Po želji vam lahko priskrbimo tudi vstopnico na neoštevilčenih stopnicah.
Prijave zbiramo do 10. 3. 2002 oz. do zasedenosti prostih mest na e-mail: info@ines-tours.si. Po prejetju
prijave vam bomo poslali predračun za plačilo stroškov potovanja. Plačila se izvršijo na na naš poslovni račun,
naveden na predračunu.
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, odpoved ne bo možna, prav tako ne bo možna zamenjava imena, saj se letalska
vozovnica glasi na potnikovo ime.
Priporočamo zavarovanje rizika odpovedi (razširjeno z letalskimi vozovnicami) in Coris zdravstveno
zavarovanje z asistenco.
Cene za izlete in potovanja so navedene v programu in veljajo od dneva objave programa. Agencija 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.
Agencija 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 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.
Veselimo se vaših prijav!

