BAVARSKA DRŽAVNA OPERA
MŰNCHEN
ENA NAJLEPŠIH OPER VSEH ČASOV V VRHUNSKI
OPERNI HIŠI Z VRHUNSKO ZASEDBO
Tosca z Anjo Harteros in Stefanom La Colla
4. - 5. 5. 2019

PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: Ob 8h odhod iz Ljubljane in vožnja s postanki do Műnchna. Po prihodu najprej 2 urni ogled mestnih
znamenitosti z vodnikom in nato namestitev v hotelu. Priprava na predstavo, ki se bo začela ob 19. uri.
Podrobnosti o predstavi lahko pogledate tukaj https://www.staatsoper.de/stueckinfo/tosca/2019-05-0419-00.html
Po končani predstavi prosti čas in povratek v hotel. Prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku obisk pinakoteke ali enega od muzejev po lastni izbiri. Sledi kosilo v najbolj znani pivnici
Hofbräuhaus, ki že stoletja domuje na istem mestu in s svojo okusno hrano zadovoljuje potrebe svojih
gostov. Meni: juha, originalni bavarski krožnik (tri vrste klobas in kislo zelje), sladica in pivo. Po kosilu se
bomo odpravili proti domu, kamor bomo prispeli v večernih urah.
CENA:

210 € (ob udeležbi 20 oseb)

oz.

169 € (ob udeležbi vsaj 45 oseb)

Cena vključuje: avtobusni prevoz na omenjenih relacijah z vsemi spremljajočimi stroški, nastanitev v hotelu
3* v centru mesta z zajtrkom v dvoposteljnih sobah, kosilo v pivnici Hofbräuhaus z zgoraj omenjenim
menijem, vodenje in oglede po programu (morebitne vstopnine se plačuje na licu mesta), nezgodno
zavarovanje za čas potovanja, stroški organizacije in rezervacij, DDV.
V ceno ni vključeno: vstopnica za predstavo: parter 13. vrsta 200 €, parter 13. vrsta (sedež 507 in 509) 175
€, balkon desno 3. vrsta 124 € (samo dve vstopnici); namestitev v enoposteljni sobi 40 €, dodatne
vstopnine, vse, kar ni omenjeno v programu.
Ob vaši prijavi potrebujemo naslednje podatke: uradno ime in priimek, naslov, rojstni datum in številko
mobilnega telefona.
Plačila se izvršijo na naš poslovni račun: NOVA L.B. d.d., SI56 0201 2001 0153 731, sklic vezan na izstavljen
predračun.
Plačilni pogoji: ob prijavi je potrebno plačilo izbrane vstopnice in 30 % zneska, ostalo je možno plačevati na
obroke, zadnji obrok zapade 14 dni pred odhodom na potovanje.
OPOZORILO: PO PLAČILU AKONTACIJE STORNACIJE NISO VEČ MOŽNE. MOŽNA JE ZAMENJAVA IMENA.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi potovanja in Coris zdravstveno zavarovanje (vse za vas
uredimo mi).
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.

Ljubljana; 14. 1. 2019

