DRAGIĆ

DONČIĆ

NBA

TEDEN

DALLAS & HOUSTON
Ogled treh tekem &
Meet & Greet z Luko Dončićem
Program
ODHOD: 09. februar 2019
ČAS POTOVANJA: 7 dni / 5 noči
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 20
PRODUKT: 89105
1. dan, sobota 9. 2. 2019:
SLOVENIJA – BENETKE – EVROPA – ZDA – DALLAS
Zbirališče potnikov v jutranjih urah in prevoz do letališča Marco Polo v
Benetkah. Polet z dvema prestopoma do Dallasa. Na letališču v Dallasu
prevzem najetih avtomobilov ter vožnja do hotela in nočitev.
2. dan, nedelja 10. 2. 2019: DALLAS (Dončić vs Lillard)
2. dan, nedelja 10.2.19: DALLAS (Dončić vs Lillard)
Dopoldan orientacijski ogled Dallasa in nekaj prostega časa za nakupovanje.
Popoldan odhod v dvorano American Airlines Center in ogled NBA tekme
Dallas Mavricks : Portland Trailblazers z našim košarkarskim biserom. Po
končani tekmi srečanje z Luko Dončićem*. Povratek v hotel in nočitev.
3. dan, ponedeljek 11. 2. 2019: DALLAS – HOUSTON (Harden vs Dončić)
Zjutraj odhod z avtomobili v Houston. Ob prihodu nastanitev v hotelu in
odhod v dvorano Toyota Center ter ogled NBA tekme Houston Rockets:
Dallas Mavericks (Luka Dončić). Po končani tekmi povratek v hotel in
nočitev.
4. dan, torek 12. 2. 2019:
HOUSTON – SPACE CENTER HOUSTON – GALVESTON – HOUSTON
Dopoldan ogled NASA Space Center Houston, kjer bomo spoznali zgodovino
ameriškega vesoljskega programa. Sledi izlet v Galveston na obali mehiškega
zaliva, ki slovi kot kulisa iz številnih ameriških filmov. Sledi povratek v
Houston in nočitev.
5. dan, sreda 13. 2. 2019: HOUSTON – DALLAS (Dončić vs Dragić)
Zjutraj odhod v center Houstona in kratek ogled mestnega jedra. Popoldne
povratek v Dallas v American Airlines Center na ogled slovenskega NBA
derbija Dallas Mavricks : Miami Heat. *Po končani tekmi srečanje z Luko
Dončićem in Goranom Dragićem.* Povratek v hotel in nočitev.
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6. dan, četrtek 14. 2. 2019: DALLAS – ZDA - EVROPA
Zjutraj odhod na letališče. Prijava za let in polet letala preko ZDA v Evropo.
7. dan, petek 15. 2. 2019: EVROPA – BENTEKE – LJUBLJANA
Prihod v Evropo in nadaljevanje poleta v Benetke. Sledi transfer do Ljubljane.
* Srečanje z Luko Dončićem bo po končani tekmi 10. ali 13. 2. O točnem
terminu srečanja nas bo glede na igralčeve obveznosti klub še obvestil.
V kolikor bo srečanje 13. 2. se bo klub potrudil, da se srečanja udeleži tudi
Goran Dragić.

Cena (prvih 15 prijav):

1.550 €

V ceno je vključeno: letalski prevoz na relaciji Benetke – evropsko letališče
– letališče v ZDA - Dallas – letališče v ZDA - evropsko letališče – Benetke, 5 x
nočitev v hotelu 3/4* v dvoposteljnih sobah najem avtomobilov rent-a-car za
skupino (brez goriva), vodenje, organizacija in izvedba potovanja.
Doplačila:

• Enoposteljna soba: 250 €
• Vstopnice za tekmi v Dallasu: 160 €

(vstopnice 1/2 kategorije – spodnji del igrišča)

• Vstopnice za tekmo v Houstonu: 60 €

(vstopnice 1/2 kategorije – spodnji del igrišča)

V primeru, da Dončić
ali Dragić ne bosta
igrala zaradi poškodbe
ali zamenjave kluba
ni možno odpovedati
potovanja!

• Transfer: Ljubljana – Benetke – Ljubljana: 40 € (minimalno 15 potnikov)
• Gorivo za rent-a-car: sproti na licu mesta

Vstopnice za tekmo so skupinske. Ker je dogodek za Slovence posebnega
pomena smo v pakete vključili vstopnice najboljše kategorije, da omogočimo
navijanje za Luko in Gorana od blizu in z dobrim pogledom na igrišče.
Potovanje poteka z najetimi avtomobili, kjer potnike razporedimo ob prihodu na
letališče v Dallas. Avtomobili so za 4 do 6 oseb. Potniki sami vozijo avtomobile po
medsebojnem dogovoru (eden od voznikov bo vodnik). V kolikor potniki ne želijo
voziti, je treba o tem obvestiti prodajno mesto ob rezervaciji. Hkrati morajo vozniki
imeti s seboj vozniško dovoljenje B kategorije.
Cena ne vključuje ureditve registracije ESTA za vstop v ZDA. Vsak potnik si uredi
prijavo sam na spletnem portalu http://www.esta.us/slovenian_esta.html.

