SERGEJ POLUNIN
baletni super zvezdnik
31. 5. - 2. 6. 2019
London, Palladium
REZERVACIJE SPREJEMAMO DO 5. 2. 2019!
1. dan: Na letališču Brnik se zberemo ob 8:45 in ob 10:50 poletimo proti Londonu. Po pristanku transfer do
centra mesta in ogled nekaterih najpomembnejših znamenitosti: Tower of London, Big Ben, London Eye, po
želji vožnja z ladjo po reki Temzi (za doplačilo). Namestitev v hotelu, prenočevanje.
2. dan: Po zajtrku sprehod do Westminster Abbey, Backhingham Palace, St. Paul’s Cathedral, Hampton
Court Palace.... Popoldan prosto in v večernih urah ogled baletne predstave SERGEJ-a POLUNINA –
predstave, ki podira vse rekorde v hitrosti prodaje. Po predstavi povratek v hotel, prenočevanje.
3. dan: Po zajtrku možnost obiska Madame Tussauds ali London Dungeon, pozabiti pa ne smemo niti na
sprehod po Hyde parku, da si malo zbistrimo glavo in naberemo energijo za povratek proti domu. Transfer
do letališča in polet proti Ljubljani.
CENA:

690 € A kategorija

(ob min. 25 prijavah) – na voljo 10 vstopnic

660 € B kategorija

(ob min. 25 prijavah) – na voljo 10 vstopnic

630 € C kategorija

(ob min. 25 prijavah) – na voljo 10 vstopnic

Cena vključuje: letalski prevoz Ljubljana – London – Ljubljana, transfer z letališča v center in nazaj na
letališče, vodenje po Londonu, namestitev v hotelu 3* z zajtrkom v dvoposteljnih sobah, izbrano vstopnico
za baletno predstavo, organizacijo potovanja, stroške rezervacij, osnovno nezgodno zavarovanje za čas
potovanja, DDV.
Cena ne vključuje: namestitve v enoposteljni sobi -doplačilo 160 €, morebitne dodatne vstopnine, vožnje z
ladjico po Temzi, vožnje s Hop on – Hop off busom 34 GBP, prevozov s podzemno železnico, vožnja z ladjico
po Temzi 29 GBP.
REZERVACIJE SPREJEMAMO DO 5. 2. 2019 oz. do razprodaje prostih sedežev!

OPOMBA: Letalski prevoz bo z nizkocenovnikom, tako da je vključena samo ročna prtljaga. Možno je
doplačilo ob predhodni najavi. Glede na to, da je nemogoče napovedati rast cen letalskih vozovnic,
priporočamo čim prejšnjo prijavo, saj se s tem izognete doplačilu v razliki cene letalske vozovnice ob
morebitni podražitvi. Cena aranžmaja je izračunana na dan 24. 1. 2019 in vključuje dane cene tega dne.

ROK ZA REZERVACIJO VSTOPNIC ZA PREDSTAVO:

5. 2. 2019

Ob prijavi potrebujemo naslednje podatke: ime in priimek, rojstni datum, naslov, številko osebnega
dokumenta, datum izstavitve in poteka dokumenta, email, telefonsko številko. Po prejemu prijave vam
bomo poslali račun.
Po plačilu akontacije stornacije ne bodo več možne, saj sprememba imena na letalski vozovnici ni možna
brez stroškov, prav tako ni možno vračilo denarja vplačanih vstopnic za predstavo.
Plačilni pogoji: Ob prijavi je potrebno 50% plačilo akontacije, preostanek zneska pa je potrebno poravnati
do 15. 5. 2019. Plačila se izvršijo na poslovni račun: SI56 0201 2001 0153 731, SWIFT: LJBASI2X.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4,50 % 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 toursovega 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, Kranj; 24. 1. 2019

