GALA JONAS KAUFMANN
in njegov operni debut v veronski areni
PROGRAM POTOVANJA:

28.-29.6.2020

1. dan: Odhod iz Tivolija ob 10h in vožnja proti Italiji. Nadaljevanje
vožnje s postanki proti Veroni in namestitev v hotelu. Urica za počitek
in morebitno kosilo, nato vožnja do centra Verone. Sprehod skozi
mesto do najpomembnejših znamenitosti in ob 21:30 začetek
koncerta GALA KAUFMANN v Areni. Po končanem koncertu povratek
v hotel in prenočevanje.
2. dan: Po poznem zajtrku vožnja s postanki do Grada, nekoč pomembne ribiške vasice, danes pa
prijetnega turističnega središča. Sprehod skozi mestece in vožnja z ladjico okoli zaliva. Popoldan
nekaj prostega časa za morebitno kosilo in vožnja proti domu, kamor bomo prispeli v večernih
urah.
Cena z vstopnico Poltronissima

399 €

Cena z vstopnico Poltrona

350 €

Cena z vstopnico 1. sektor Verdi

330 €

Cena z vstopnico 2. sektor Puccini

299 €

Cena z vstopnico 3. sektor Rossini

266 €

Cena z vstopnico na oštevilčenih stopnicah

250 €

Cena z vstopnico na neoštevilčenih stopnicah 210 €
Cena vključuje: prevoz na omenjenih relacijah z vsemi spremljajočimi stroški, stroške šoferja,
vodiča, namestitev v hotelu 4* v bližini centra Verone v dvoposteljni sobah z zajtrkom, vstopnico za
koncert, stroške organizacije in rezervacij, osnovno nezgodno zavarovanje za čas potovanja, DDV.
Cena ne vključuje: vožnje z ladjico, morebitnih dodatnih stroškov.
Enoposteljna soba na vprašanje. Doplačilo 36 €.
Ob prijavi potrebujemo: ime in priimek, naslov, rojstni datum, številko mobitela, e-mail naslov.

Prijava je potrjena ob plačilu 50 % akontacije, preostali znesek je potrebno poravnati do 14 dni
pred odhodom.
Po prijavi vam bomo poslali predračun. Plačila se izvršijo na poslovni račun podjetja, ki bo naveden
na predračunu.
Ponudba velja do razprodaje prostih sedežev.
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 tours-ovega 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.

Vabljeni!
Ljubljana, 12. 12. 2019

