LJUBEZENSKI NAPOJ
Državna opera na Dunaju, 3. - 4. 12. 2021

1. dan: Odhod iz Ljubljane ob 8:00 (parkirišče pod halo Tivoli) in vožnja s postanki do Dunaja. Po prihodu se
bomo zapeljali do hotela in oddali prtljago, nato pa se podali do Kärntner Straße. Obiskali bomo Albertino, kjer
je trenutno na ogled razstava Modigliani ali pa si boste ogledali kakšno od stalnih razstav (npr. od Moneta do
Picassa). Na voljo bo tudi prosti čas za kosilo. Povratek v hotel in priprava na predstavo, ki se bo začela ob 20h
v eni najprominentnejših opernih hiš na svetu, Državni operi.
Zasedba: Olga Kulchynska, Stephen Costello, Clemens Unterreiner, Erwin Schrott, dirigent Ricardo Frizza.
Cene vstopnic: 76 €, 98 €, 135 €, 180 € 211 €.
Prenočevanje v hotelu Regina 4*. Link na hotelsko spletno stran: https://www.hotelregina.at/en/hotelsvienna/hotel-regina-vienna?_ga=2.41189602.1380744851.1635852935-248655932.1635852935
2. dan: Po zajtrku se bomo odpeljali do gradu Liechenstein, ki se nahaja na južnem robu Dunajskega gozda.
Grad s tisočletno zgodovino ima s stolpa Liechensteinburg enega najlepših razgledov na avstrijsko glavno
mesto. Nadaljevanje vožnje do cistercijanskega samostana Heilgenkreutz, Od svoje ustanovitve leta 1133 je
deloval neprekinjeno, zaradi česar je za samostanom Rein drugi najstarejši neprekinjeno delujoč cistercijanski
samostan na svetu. Sledi prosti čas za kosilo in vožnja do Badna, mesta, katerega zapisi segajo v čas Rimskega
cesarstva. Baden je bilo priljubljeno letovišče tudi za Ludwiga van Beethovna, saj se je sem rad vračal. Po
ogledih vožnja proti Ljubljani, kamor bomo prispeli v poznejših večernih urah.
CENA: 210 € (pri udeležbi vsaj 30 oseb),

226 € (pri udeležbi vsaj 25 oseb,

240 € (pri udeležbi vsaj 20 oseb)

V ceno je vključeno: prevoz z avtobusom na omenjenih relacijah z vsemi spremljajočimi stroški, namestitev v
dvoposteljnih sobah v hotelu Regina 4* z zajtrkom, turistična taksa, ogledi po programu (brez vstopnin),
vodenje vodiča z licenco, stroške organizacije in rezervacij, osnovno nezgodno zavarovanje za čas potovanja,
DDV.

V ceno ni vključeno: vstopnine, vstopnica za predstavo. Doplačilo za enoposteljno sobo 70 €.
POMEMBNO: Več podatkov o predstavi lahko dobite na spletni strani https://www.wienerstaatsoper.at/spielplan-kartenkauf/detail/event/983446022-l-elisir-d-amore/
Eventuelna sprememba imena v zasedbi ni razlog za stornacijo aranžmaja.
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 odpovedi ne bodo več možne, saj ni možno vračilo denarja vplačanih vstopnic za
predstavo.
Zavarovanje rizika odpovedi lahko sklenete pri svojem zavarovalnem agentu.
Cene za izlete in potovanja so navedene v programih in veljajo od dneva objave programa. Organizator 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.
Organizator 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 organizatorjevega 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, 2. 11. 2021

