Telefon: 30893420
Telefax:
Mobiltelefon:
E-mail: opera@mail.dk

Fløng Operaforening
Att. Per Fuhrmann
Askevangen 62, Fløng
2640 Hedehusene

26. oktober 2010
Riis Rejsers reference: SSO1082511

Bekræftelse
Vi takker for jeres valg af nedenstående rejse og ser frem til jeres rejse:

Rejse:
Afrejse:
Hjemkomst:
Varighed:

Verona Opera
25.08 2011
29.08 2011
5 dage

Opera i Verona under åben himmel er den klassiske operarejse. Her venter store operaoplevelser og vi har krydret rejsen med gode udflugter.
Rejseplan

25.08 2011 Udrejsedag
Kl. 09.30
mødetid Københavns lufthavn Kastrup
Kl. 11.25
afrejse Københavns lufthavn Kastrup
Kl. 13.30
ankomst Venedig lufthavn
Bustransfer fra Venedig til Verona, hvor vi finder vores Hotel Maxim for de næste fire nætter. I operaperioden er der ikke mange grupper, der bor i Verona, men det gør vi. Fra vort hotel Maxim er
der tre km til centrum.
26.08 2011 Verona by
Kl. 10.00 er der transfer til centrum af Verona, og vi byder på en byvandring. Vi mødes med vores
dansktalende lokalguide, som fortæller om byens seværdigheder og historie. Alle kender navnet
Verona og forbinder det naturligt med Arenaen og de verdensberømte opførelser af Aida, dertil den
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romantiske balkon, der indgår i historien om Romeo og Julie. Byen gennemstrømmes af Adige
floden, der bugter sig gennem byen og bydelene forbindes af de nye og gamle broer.
Arenaens historiske løbebane strækker sig næsten to årtusinder tilbage. Oplev Borsariporten fra
romertiden, Piazza della Erba, handelscentrum fra romertiden og frem til nutid, ligeledes Piazza dei
Signori med Dante-statuen har plads på byturen. Vi fortsætter til Santa Maria Antica kirken, hvor
noget af kirken er fra 600-tallet, herefter til Casa di Giulietta (Julies hus) med den berømte balkon.
Videre til Adige floden og den middelalderlige gade Via Sottoriva til Pietra-broen. På den anden
bred ligger det romerske teater og det arkæologiske museum. Byturen slutter her; besøg evt. museet på egen hånd. Efter byrundturen vil der være tid på egen hånd til at nyde byen og til frokostpause. Nyd i fritiden en kop kaffe på Piazza Bra ved arenaen, og lad tankerne vandre tilbage i historien.
Kl. 15.00 er der transfer retur til vort hotel.
Aften: La Bohème (Puccini) Arenaen kl. 21.15. Transfer en time før forestillingen og retur efter.
27.08 2011: Fridag i Verona.
Efter morgenmaden på hotellet er dagen til fri disposition. Der er masser at opleve i Verona og
gårdsdagens byrundtur har nok givet gode ideer.
Lige uden for hotellet er busstoppested til bus, som kører til centrum.
Aften: Fælles middag på lokal restaurant inkl. vin og vand. Buskørsel til og fra.
28.08 2011: Sirmione – sejltur - Garda – vinsmagning. Aida
Midt på formiddagen mødes vi med vores dansktalende lokalguide og kører til den lille by Sirmione, beliggende smukt lige ned til Gardasøen. Herfra skal vi på en afslappende sejltur til Garda by
på søens modsatte bred. Lidt tid på egen hånd inden vi kører til Affi for vinsmagning og frokost.
Området er kendt for sine gode vine, så en vinsmagning her garanterer for en god oplevelse. Retur
til Verona. Sejltur og vinsmagning i tilkøb. Man kan også vælge at blive tilbage i Verona og nyde
dagen på egen hånd.
Aften: Aida (Verdi) Arenaen kl. 21.15. Transfer til og fra Arenaen. Aida er i tilkøb kr. 210,-.
Programmet fra Teatro Romano i Verona er ikke kommet endnu. Vi kan derfor endnu ikke sige om
der er mulighed for opera her denne aften, for de, som allerede har set Aida i Verona.
29.08 2011: Hjemrejse
Efter morgenmaden på hotellet er der bustransfer til Venedig lufthavn. Der er 125 km mellem Verona og Venedig.
Kl. 10.10 mødetid i Venedig lufthavn
Kl. 12.10 afrejse Venedig
Kl. 14.15 ankomst Københavns lufthavn Kastrup
Flystandard
Vi flyver med SAS begge veje.
Hotelstandard
Vi bor på det firestjernede Hotel Maxim i Verona – 3 km fra centrum. Alle værelser har bad/ toilet og tv, og
hotellet har restaurant. Se evt. mere på http://www.maximverona.it/
Der kører desuden bybus ind til centrum med holdeplads lige uden for hotellet.
Antal reserverede værelser
17 dobbeltværelser
03 enkeltværelser
Forplejning
5 x morgenmad
1 x middag på lokal restaurant
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Påstigning og hjemkomst
By, Sted
Kastrup lufthavn

Mødetid
10.30

Pris
Pris pr. deltager v. 25 deltagere:
Pris pr. deltager v. 30 deltagere:
Pris pr. deltager v. 35 deltagere:
Pris pr. deltager v. 40 deltagere:

Hjemkomst
17.25

Kr. 6093,Kr. 5925,Kr. 5800,Kr. 5699,-

Bemærk venligst, at ønskes rejseleder på hele rejsen vil prisen ved35 deltager være: Kr. 6255,Prisen inkluderer
 Flyrejse Kastrup – Venedig t/r
 Hotelophold i delt dobbeltværelse med morgenmad
 Bustransfer Venedig lufthavn – Verona t/r
 Lokalguide til byrundtur
 Lokalguide til en dagsudflugt til Gardasøen
 Middag på lokal restaurant med vin og vand
 Buskørsel ifølge program
 Operaforestilling La Bohème
 Alle lovpligtige skatter og afgifter
Friplads
I forslaget indgår 0 friplads(er).
Reservationer
På nuværende tidspunkt er følgende reserveret:
 Fly
 Opera
 Hotel
 Bus
Tillæg
Enkeltværelse:
Opera Aida:
Sejltur Sirmione-Garda og vinsmagning med let frokost:
Årsrejseforsikring, EU/EØS lande
Tillæg for afbestillingsforsikring:

Kr. 780,Kr. 210,Kr. 250,Kr. 175,5 % af rejsens pris

Deltagerantal og betaling
23.01 2011 tages stilling til om rejsen skal gennemføres eller ej.
60 dage før afrejse meldes antal deltagere fordelt i dobbeltværelser og enkeltværelser.
Herefter meldes løbende, hvis der er ændringer i deltagerantallet.
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42 dage før afrejse modtager vi liste med deltagernes:
 Navne

(vær opmærksom på at vi skal have navnet på deltageren der står noteret i deltageren
pas – altså det korrekte navn)








Fødselsdato (På rejser hvor der indgår overnatning på skib)
Adresser (Såfremt regning skal sendes til de enkelte rejsedeltagere)
Telefonnumre (Såfremt regning skal sendes til de enkelte rejsedeltagere)
Valg af afbestillingsforsikring
Valg af rejseforsikring (husk fødselsdato)
Endvidere angives hvem der deler værelse, og hvem der ønsker enkeltværelse.
Endvidere meddeles om Riis Rejser skal sende en samlet regning til gruppelederen eller Riis Rejser skal
sende regninger direkte til hver deltager.

Prisen pr. person fastsættes ud fra deltagerantallet der meldes 42 dage før afrejse. Denne pris er den endelige og påvirkes ikke af efterfølgende til- eller frameldinger.
Herefter sender vi regning med indbetalingskort der betales straks.
Afbestillingsregel for hele arrangementet
Hele rejsearrangementet kan uden omkostninger afbestilles til og med 23.01 2011 dage før afrejse.
Rejsebestemmelser
Rejsens pris
Er angivet ved ophold i delt dobbeltværelse og inkluderer de
under rejsen nævnte ydelser samt
udvidet ansvarsforsikring.

Flyrejser: Navneændring er efter
billetudstedelse som oftest forbundet med ændringsgebyr, som
er afhængig af det enkelte luftfartsselskab.

Bagage
Enhver deltager er selv ansvarlig
for egen bagage. Riis Rejser er
ikke ansvarlig for beskadiget eller
bortkommen bagage. Riis Rejser
anbefaler kufferter af hård plast.

Rejsedeltagerens
afbestilling
uden
afbestillingsforsikring
(Rejser i Europa)
Indtil 60 dage før afrejse kan
rejsen frit afbestilles mod betaling af gebyr kr. 125,-.
Indtil 42 dage før afrejse er 20
% af rejsens pris tabt.
Indtil 21 dage før afrejse er 40
% af rejsens pris tabt.
Indtil 14 dage før afrejse er 60
% af rejsens pris tabt.
Senere afbestilling end 14 dage
før afrejse medfører, at hele det
indbetalte beløb er tabt.

Prisændringer
Riis rejser kan under særlige
forudsætninger hæve eller sænke
rejsens pris. Ændringen skal bero
på væsentligt ændrede valutakurser, skatter, afgifter, nye skatter
og/eller afgifter, stigninger på
brændstof og lign. En prisændring
vil blive varslet hurtigst muligt og
senest 14 dage før afrejse. Riis
Rejser kan dog aldrig forhøje
rejsens pris med mere end 10 %.
Såfremt disse betingelser ikke
overholdes, kan rejsedeltageren
frit afbestille rejsen.
Forbehold
Der tages forbehold for trykfejl og
fejl i prisen på rejsen.
Rejsedeltagerens ændring
Busrejser: Ændring af rejsebevis,
såsom navneændringer og værelsesændringer kan indtil afrejsedagen udføres uden omkostninger.

Rejsedeltagerens
afbestilling
uden
afbestillingsforsikring
(Oversøiske rejser)
Indtil 60 dage før afrejse er
depositum tabt.
Indtil 30 dage før afrejse er 50
% af rejsens pris tabt.
Senere afbestilling end 30 dage
før afrejse medfører, at hele det
indbetalte beløb er tabt.
Afbestillingsforsikring
Riis Rejser anbefaler at man
tegner en afbestillingsforsikring,
der koster 5 % af rejsens pris.
Forsikringen skal bestilles samtidig med rejsen. Forsikringen
dækker, hvis forsikrede ikke kan
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påbegynde rejsen pga. død eller
alvorlig
akut
sygdom/tilskadekomst, som kræver
hospitalsindlæggelse eller lægeordineret sengeleje eller det, der
kan sidestilles hermed hos forsikrede eller nærmeste pårørende
eller rejseledsager. Rejseledsager
skal være på samme rejsebevis
som den sygdomsramte. Forsikringen dækker også, hvis der
umiddelbart inden afrejsen er sket
væsentligt skade på grund af
brand eller indbrud i forsikredes
private bolig eller brand, indbrud
eller overenskomststridig arbejdsnedlæggelse i forsikredes egen
virksomhed.
Såfremt rejsedeltageren afbestiller sin rejse pga. sygdom, og
dette bekræftes, og der er tegnet
en afbestillingsforsikring, tilbagebetales det fuldt indbetalte beløb
fratrukket
forsikringspræmien.
Bureauet skal gives besked om
sygdommen senest inden afrejse,
og lægeerklæring skal være Riis
rejser i hænde senest 6 dage
efter afbestilling.
Riis rejser er genforsikret hos
Gouda Rejseforsikring. Udgift til
lægeerklæring afholdes af forsikringstager.
Rejsedeltagerens ansvar
Enhver rejsedeltager skal være
selvhjulpen. Møder rejsedeltageren ikke rettidigt op/udebliver eller
ikke kan deltage pga. glemt eller
ugyldigt pas, kan der ikke forven-

tes nogen godtgørelse. Rejsedeltageren skal rette sig efter chaufførens/rejselederens anvisninger
samt sørge for, at bagage mv. er
på rette sted. Rejsedeltageren er
ansvarlig for enhver skade forårsaget pga. tilsidesættelse af
chaufførens/rejselederens anvisninger. Tilsidesættes Riis rejsers,
chaufførens eller rejselederens
anvisninger i væsentligt omfang,
kan rejsedeltageren bortvises, og
hjemrejse er for egen regning.
Riis rejser kan ikke drages til
ansvar for rejsedeltagere, der
bortvises fra hoteller m.v. pga.
tilsidesættelse af hotelreglementer. Enhver rejsedeltager er selv
ansvarlig for at kende gældende
toldregler.
Riis rejsers aflysning/ændring
Aflysning kan finde sted, hvis der
ikke er opnået tilstrækkeligt deltagerantal. Ved aflysning af en rejse
godtgøres det fuldt indbetalte
beløb. Riis rejser er forpligtet til

senest 14 dage før afrejse at
underrette rejsedeltagerne, såfremt der ikke er tale om en pludselig opstået situation.
Bureauet forbeholder sig ret til at
ændre en rejse, hvis tvingende
forhold gør dette nødvendigt,
f.eks. omlægning af en rejserute,
ændring af overnatningssteder
samt flytte gæster til et andet
hotel af samme standard, og vi
anerkender i øvrigt ikke klager
over uens værelsesstandard.
Opsamlingsplan og –tider samt
hjemkomsttider er vejledende og
berettiger ikke til prisreduktion
pga. evt. forsinkelser/ændringer.
Ved for få tilmeldinger fra et opsamlingssted kan Riis rejser anvise alternativt opsamlingssted mod
betaling af billet til offentlig transportmiddel.
Rygning
Rygning i bussen er ikke tilladt for
gæster og personale.

Venligst underskriv og returner vedlagte kopi.
Venlig hilsen

Forslaget accepteres.
Dato:

Sanne Sørensen
Navn med blokbogstaver:

Underskrift:
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Reklamationer
Skal fremsættes til ansvarlige
chauffør/rejseleder straks. Chaufføren/rejselederen vil straks forsøge at udbedre skaden. Sker
dette ikke i tilstrækkeligt omfang,
skal reklamation omgående sendes skriftligt til Riis Rejser. Søgsmål mod Riis Rejser reguleres
efter dansk ret. Værneting for
søgsmål: Retten i Lemvig.
Udvidet ansvarsforsikring og
rejsegarantifond
Riis rejser er medlem af Danmarks Rejsebureau Forening og
har dermed tegnet udvidet ansvarsforsikring hos Gouda rejseforsikring. Riis Rejser er endvidere tilsluttet rejsegarantifonden.
DRF’s bestemmelser iht. lov om
pakkerejser tilsendes på forlangende.

