OTVORITEV 19. SEZONE TEATRA ULYSSES, BRIONI
Koncert: RADE ŠERBEDŽIJA in ZAPADNI KOLODVOR s prijatelji
12. – 13. 7. 2019

1. dan: Odhod iz Tivolija ob 10h in vožnja do Motovuna, kjer se bomo namestili v sobe in nato imeli kosilo v
naši najljubši restavraciji. Prosti čas za pohajanje po slikovitih ulicah, kjer boste lahko sprostili svoje misli in se
nadihali svežega zraka. Odhod proti Fažani. Do vkrcanja na ladjico, ki nas bo popeljala na Brione, bo nekaj
prostega časa. Po koncertu prevoz na Motovun in prenočevanje.
2. dan: Pozen zajtrk in možnost nakupa domačih proizvodov v lokalni trgovinici. Vožnja v Buje, 22 km
oddaljeno naselje, sestavljeno iz starega in novega dela. Glavna ulica se imenuje Istrska in je dolga celih 200
m. Buje so umeščene na vzpetini, vse naokoli pa so nasadi oljk in vinske trte. Po ogledu vožnja do Koštabone,
samotne Istrske vasice nad Dragonjo, ki je danes znana kot zgled ohranjene vaške arhitekture. Ustavili se
bomo tudi v gostilni ob poti in pojedli kosilo. Nadaljevanje vožnje po Kraškem robu s postanki in nato naprej
proti Ljubljani. Prihod v večernih urah.

Cena: 159 € (ob udeležbi vsaj 25 oseb)
Cena vključuje: Prevoz z modernim turističnim avtobusom, cestnine, parkirnine,
osnovno nezgodno zavarovanje za čas potovanja, vstopnica za predstavo,
namestitev na Motovunu v dvoposteljnih sobah z zajtrkom, turistična taksa, 2
kosili, vstopnina v cerkev v Hrastovljah, vodenje vodnika z licenco, stroške
organizacije in rezervacij.
Cena ne vključuje: namestitve v enoposteljni sobi – doplačilo 45 €, pijače pri obrokih, morebitnih dodatnih
stroškov.

Rok za prijave:

30. 5. 2019

Pogoji prijave: Ob prijavi je potrebno posredovati ime in priimek, naslov, številko mobilnega telefona, e-naslov
in rojstni datum. Potrebno je tudi plačilo akontacije v znesku 80 €, preostanek plačila pa do 29. 6. 2019. Plačila
se izvršijo na naš poslovni račun.
Po novi uredbi GDPR o varovanju osebnih podatkov, ki stopi v veljavo 25. 5. 2019, se s prijavo na zgoraj
omenjeni aranžma strinjate s prejemanjem naših obvestil tudi v prihodnje.
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 stornacije ne bodo več možne, saj sprememba imena na letalski vozovnici ni možna brez
stroškov, vračilo denarja vplačanih vstopnic za predstavo pa ravno tako ni možno.
Plačila se izvršijo na poslovni račun: SI56 0201 2001 0153 731, SWIFT: LJBASI2X.
Priporočamo vam zavarovanje rizika odpovedi, ki znaša 4,30 % 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, 8. 5. 2019

