
 

 

Naročnik: SVIZ SINDIKAT OBMOČNI ODBOR LJUBLJANE 

Predviden datum izleta: 24.08.2013 

Oddaja ponudbe: 04.06.2013 

Veljavnost ponudbe: 10.07.2013 

Št. ponudbe: 20130329 

Opera Aida v veronski Areni 
Aida je opera v štirih dejanjih virtuoza Giuseppa Verdija.  
Krstna uprizoritev je bila 24. decembra 1871 v Kairu. Egiptovski kediv Ismael Paša je za novo operno hišo naročil delo v 
egiptovskem slogu. Prva izvedba se je zavlekla za eno leto, ker so kostumi in rekviziti med nemško - francosko vojno ostali v 
obleganem Parizu.  

Vsebina opere 

Radamesu sporočijo, da ga je preročišče boginje Izide izbralo za vojskovodjo egiptovskih čet v boju proti Etiopijcem. Radames 
je zaljubljen v Aido, ki je etiopska sužnja in hči kralja Amonasra, in mu ljubezen vrača. V njega je zaljubljena tudi Amneris. Aida 
izve, da so Etiopijci pod vodstvom njenega očeta napadli Egipt, na čelu egiptovske vojske pa je Radames. V njej s bojuje 
ljubezen do očeta in ljubezen do Radamesa.   
Amneris pripravi v svojih prostorih slavje ob zmagi egiptovske vojske. Aidi pove, da je Radames v boju padel in ta se ji zaupa 
in razkrije svojo ljubezen do egiptovskega vojskovodje. Amneris to priznanje zelo prizadene in se sklene maščevati. Aida in 
njen oče ostaneta v ujetništvu kot talca, preostale Etiopijce pa izpustijo. Kralj ponudi Radamesu Amneris za ženo.  
V Izidinem svetišču Amonasro zahteva od Aide, naj od Radamesa izve po kateri poti bo naslednjega dne šla egiptovska vojska. 
Radames ji kot dokaz svoje ljubezni to tudi pove. Ko se prikaže Amonsaro, ki se predstavi kot etiopski kralj, Radames spozna, 
da je postal izdajalec. Amonsaro in Aida ga skušata prepričata naj zbeži z njima, vendar se pojavi Amneris, ki ga obtoži 
veleizdaje.  
V kraljevi palači Amneris sporoči Radamesu, da je Amonsaro v boju z egipčansko vojsko padel, Aida pa izginila. Od njega 
zahteva, da pozabi Aido, sam pa bo ostal živ, če se poroči z njo. Vendar jo Radames zavrne. Sodni zbor ga obsodi na smrt - 
živega ga bodo zakopali. V svetišču boga Ptaja svečeniki zapečatijo grobnico v katero so spustili Radamesa, v njej pa ga čaka 
Aida, da gresta skupaj v smrt.   



 

 

Predviden program izleta 

Odhod v dopoldanskih urah, predvidoma ob 10.00 uri iz Ljubljane.. Sledila bo vožnja do Verone. Med sprehodom po mestu 
bomo videli areno - amfiteater, najelegantnejšo ulico Via Mazzini, najimenitnejši trg Piazza delle Erbe, meščanske hiše in 
številne cerkve. Po ogledu bo prosto za samostojne oglede ali pa za posedanje na uličicah pred številnimi kavarnami. V 
večernih urah (predvidoma ob 21.00 uri) se bo začela operna predstava Aida. Pol ure po koncu predstave bo sledila vožnja 
proti domu. Prihod je predviden za jutranje ure naslednjega dne.  

Cenik 
Št. plačanih oseb/Cena na osebo v € 

45 40 35 30 

61,00 65,00 70,00 76,00 

Cena vključuje 

 prevoz s turističnim avtobusom, 

 zunanje oglede po programu, 

 vstopnico za ogled opere Aida, sektor E in D - to so neoštevilčene stopnice, 

 turistično vodenje izleta, organizacijo ter ddv.  

Opombe k izvedbi 

 Za potovanje potrebujete veljaven osebni dokument. 

 Pridržujemo si pravico do spremembe programa v primeru dežja, ker opera v tem primeru odpade. V primeru, da je opera zaradi dežja 
prekinjena med izvedbo, potnik ni upravičen do vračila denarja. Hvala za razumevanje. 

 Priporočamo, da vzamete blazinico ali podobna sedala na kateri boste sedeli med ogledom opere, saj so za sedišča predvidene betonske 
stopnice. 

 Vstopnice vam razdeli vodnik pred pričetkom predstave. 

 Glede sektorja E in D se pozanimajte v turistični poslovalnici. Vstopnice vam razdeli vodnik pred pričetkom predstave. 

 Splošni pogoji in navodila za turistične aranžmaje in izlete so sestavni del programa. Dobite jih v naših turističnih poslovalnicah ali na spletni 
strani www.alpetour.si. 

http://www.alpetour.si/


 

 

 Cena je izračunana na podlagi želje zaključene skupine in je odvisna od števila udeležencev na enem avtobusu. Končna cena se določi glede 
na lestvico  opredeljeno v ponudbi. Ob udeležbi manjšega števila oseb, kot je navedeno v programu, se cena sorazmerno poviša.  

 

 

Zakaj z nami 
 

 kakovostno storitev, dobro izveden izlet in varno ter udobno vožnjo nam predpisuje standard ISO 9001:2008, 

 storitev prevoza potnikov, organizacijo izletov in potovanj ter posredovanje počitnic izvajamo že od leta 1947,  

 posodabljamo vozni park ter skrbimo za redno tehnično vzdrževanje vozil in mesečne preventivne preglede, 
 
 
 

Odstopnina 
 

 Če posamezni potnik v sklopu skupine ob prijavi predvideva, da se morda zaradi določenih okoliščin, ki utegnejo nastopiti 
pri njem ali v njegovi ožji družini, potovanja ne bo udeležil, lahko položi odstopnino. Za plačilo odstopnine se lahko odloči 
posameznik ali celotna skupina. 

 Sporazum o odstopnini velja v primeru vojaškega vpoklica, bolezni in smrti v ožji družini (zakonec, starši, otroci ). 
Alpetour v tem primeru potniku povrne celotno plačilo aranžmaja. Potnik mora Alpetour PA posredovati pisno odpoved 
najkasneje v roku 3 dni od dneva, ko je nastal eden od vzrokov za odpoved. 

 Odstopnina Adriatic Slovenica znaša 2,88 % cene aranžmaja, oz. minimalna premija je 7,46 €, če v programu ni drugače 
določeno. (Priloga: Klavzula za zavarovanje stroška odpovedi). 

 Če potnik ob odpovedi predloži dokument, da se ne more udeležiti potovanja (vojaški vpoklic, zdravniško potrdilo ...), ni 
pa položil odstopnine, Alpetour PA zadrži povračilo za odpoved potovanja, kot to določa 8. točka teh splošnih pogojev. 

 


