CECILIA BARTOLI
V DRŽAVNI OPERI NA DUNAJU
PEPELKA (La cenerentola)
28. - 29. 6. 2022

PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: Odhod iz Ljubljane ob 9:00 uri in vožnja s postanki do Dunaja. Nastanitev v hotelu 4* (cca. 3 km od opere) in
priprava na predstavo, ki se začne ob 19. uri. Po predstavi povratek v hotel, prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku vožnja do botaničnega vrta Tulln, ki je prvi ekološki botanični vrt v Evropi. Najprej si bomo vrt ogledali
s strokovnim vodstvom, nato poskušali lokalna vina in si privoščili slastno kosilo (3 hodni meni s sladico, pijača ni
vključena v ceno). Popoldan vožnja proti Sloveniji in prihod v kasnejših večernih urah.
CENA: 199 € (ob udeležbi vsaj 30 oseb), 210 € (ob udeležbi vsaj 25 oseb) ali 230 € (ob udeležbi vsaj 20 oseb
V ceno je vključeno: prevoz na omenjenih relacijah, nastanitev v dvoposteljnih sobah v hotelu 4* z zajtrkom, turistična
taksa, vstopnica za botanični park, kosilo in degustacija vina, vodenje vodiča z licenco, stroški organizacije, rezervacij.
V ceno ni vključeno: vse, kar ni omenjeno v programu, pijača pri kosilu, vstopnice za predstavo.
Cene vstopnic za predstavo La Cenerentola: 61 € (polsredinski balkon ali sredinska galerija), 102 € (parter 18. vrsta) in
127 € (parter 10. in 13. vrsta).
PRIJAVI ZBIRAMO DO 16. 4. 2022. Ob prijavi nam je potrebno posredovati ime in priimek, številko mobilnega telefona,
rojstni datum, e-mail naslov.
Ob prijavi je potrebno plačilo izbrane vstopnice in 30% cene aranžmaja. Preostali znesek je potrebno poravnati do 13. 6.
2022.
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Turistična 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. Turistična 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 turističnega 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.

