PO POTI IVANE ORLEANSKE
in Wagnerjeva Walkűra v Parizu
z Jonasom Kaufmannom
12. - 16. 5. 2020
vodička: Aleksandra Toure
1. dan: Transfer in polet letala z enega od bližnjih letališč proti Parizu, po pristanku prevoz z letališča proti
hotelu, kjer boste pustili prtljago in se podali na ogled s podzemno železnico. Ogled mesta se začne pri
muzeju Louvre, kjer je zlati konjeniški spomenik Ivane Orleanske. Po želji lahko
muzej Louvre obiščete ali pa se morda odpravite do muzeja Orsay.
Zvečer možno doplačilo za vožnjo z ladjico ali ogled ene od predstav kabareja.
Prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku odhod proti Normandiji. Postanek v mestu Reims (kjer je bil v
katedrali okronan kralj Karl VII na pobudo Ivane Orleanske). Pot nadaljujemo do
kraja Amiens (2h vožnje), kjer si ogledamo neogotsko cerkev posvečeno Ivani
Orleanski iz leta 1912. Amiens je zgodovinsko zelo pomembno mesto in
prepoznavno po plavajoči cvetlični tržnici. Večerja in nočitev v bližini.
3. dan: Po zajtrku voznja do kraja Etretat, kjer so čudoviti obmorski previsi. Vožnja do obmorskega mesteca
Honfleur. Nekaj prostega časa. Pot nas vodi naprej do kraja Rouen, kjer je bila na grmadi zažgana Ivana.
Večerja in nočitev.
4. dan: Po zajtrku vožnja nazaj v Pariz in do hotela, kjer bomo pustili prtljago - nekaj
prostega časa. Namestitev v sobe, počitek in priprava na predstavo Walkűra, ki se bo
začela ob 18.30 uri (na predstavo se bomo odpeljali s podzemno železnico). Zasedba:
Jonas Kaufmann, John Relyea, Iain Paterson, Eva-Maria Westboek, Martina Sarafin,
Ekaterina Gubanova, Sonja Šarić, Celine Byrne, Christina Bock, Katharina Magiera, Regine
Hangler, Julia Rutigliano, Noa Bainart, Marie-Louise Dressen; dirigent Philipe Jordan.
5. dan: Po zajtrku možen ogled opere Garnier (vstopnina za doplačilo) in sredi dneva
transfer do letališča. Polet letala in pristanek na enem od bližnjih letališč. Prevoz do Ljubljane.
CENA: 780 € pri udeležbi vsaj 40 oseb, 822 € pri udeležbi vsaj 30 oseb ali 852 € pri udeležbi vsaj 20 oseb

V ceni je vključeno: transfer Ljubljana – letališče- Ljubljana, letalski prevoz do Pariza, namestitve v hotelih s
3* v dvoposteljnih sobah z zajtrki, 2 x večerja (2. in 3. dan), ogledi po programu (brez ev. vstopnin), vodenje
slovensko govorečega vodiča, prevozi z delux avtobusom po Franciji (razen 1. dne popoldan in zadnjega
dne dopoldan, ko se bomo pa Parizu vozili s podzemno železnico), stroški organizacije, rezervacij, osnovno
nezgodno zavarovanje.
V ceni ni vključeno: vse, kar ni omenjeno v programu, eventualne vstopnine, napitnine za francoskega
šoferja, vstopnice za predstavo v operi.
Na voljo imamo 20 vstopnic 2. kategorije po 225 € in 5 vstopnic 3. kategorije po 195 €.
ROK ZA PRIJAVE IN NAKUP VSTOPNIC ZA PREDSTAVO:

15. 10. 2019

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.

Ljubljana
, 7. 9.
2019

