G. Verdi: TRUBADUR
z Anno Netrebko v vlogi Leonore in Yusivom Eyvazovim v vlogi Manrica

ARENA, Verona

29. – 30. 6. 2019 (sob. - ned.)

PROGRAM POTOVANJA:
1. dan: Odhod iz Ljubljane ob 9. uri (hala Tivoli) in vožnja s postanki do vile Massimago, ki stoji med vinogradi v
bližini Verone. Po prihodu namestitev v izbrane sobe in počitek. Po želji bomo za vas organizirali tudi tipično
kosilo – za doplačilo. Relaksacija v izjemno sproščujočem okolju in nato vožnja v Verono. Prosto do predstave,
ki se začne ob 21h. Nedvomno ste predstavo že imeli priložnost videti, vendar bo na vas zagotovo pustila
poseben pečat zaradi izjemne zasedbe in ambienta, ki ga nudi veronska Arena. Po predstavi vožnja do
namestitve in prenočevanje.
2. dan: Po poznem zajtrku in kopanju v bazenu sledi degustacija domačih vin in ostalih dobrot, pridelanih na
kmetiji. V popoldanskem času vožnja do gradu Montorio in ogled. V poznih popoldanskih urah vožnja proti
Ljubljani. Prihod v poznih večernih urah.
CENA: 199 € (ob udeležbi 8 oseb) nastanitev v manjši – rustikalno opremljeni sobi za dve osebi
210

(ob udeležbi 8 oseb) nastanitev v večji – rustikalno opremljeni sobi za dve osebi

V primeru udeležbe več kot 20 oseb, bo prevoz z avtobusom in cene temu primerno nižje od zgoraj
objavljenih.
*(na voljo je omejeno število posameznih sob),
* v primeru, da v sobi biva samo ena oseba, doplačilo znaša 60 oz. 70 €.
Cene vstopnic za predstavo so do 22. 12. 2018 PROMOCIJSKE, po tem datumu se bodo zvišale.
V ceno je vključeno: prevoz bo predvidoma organiziran s kombijem, v primeru večjega števila prijav bo prevoz
z avtobusom (cena se bo temu primerno prilagodila), cestnine, parkirnine, vodenje vodnika z licenco,

nastanitev v izbranih sobah z zajtrkom, stroški rezervacij in organizacija potovanja, osnovno nezgodno
zavarovanje in DDV.
V ceno ni vključeno: morebitne vstopnine, kosilo, degustacija, vstopnica za predstavo, vse kar ni omenjeno v
programu.
Cene vstopnic:
GOLD

197 €

POLTRONISSIMA

166 €

POLTRONA

127 €

GRADINATA NON N. 29 €
PRIJAVE PO PROMOCIJSKIH CENAH VSTOPNIC ZBIRAMO DO NAJKASNEJE DO 22. 12. 2018
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, ki znaša 30% cene
aranžmaja.
Po plačilu akontacije stornacije ne bodo več možne, saj vračilo denarja vplačanih vstopnic za predstavo ni
možno. Bo pa možno zamenjati ime prijavljene osebe.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4,30 % cene potovanja.
Plačila se izvršijo na poslovni račun: SI56 0201 2001 0153 731, SWIFT: LJBASI2X.
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; 7. 11. 2018

