UŽIVAJTE …
Z Rusko dačo po Evropi in še dlje na ogled gledališke predstave, opere, muzikala, koncerta, izjemne
likovne razstave, v vrhunsko restavracijo, Cilj je dogodek, ob njem izkoristite čas še za ogled mesta ali
si ustvarite še svoje lastno doživetje.

Muzikal CATS na DUNAJU • 1 dan

Muzikal Cats je po zbirki z naslovom Old Possums Book of Practical Cats avtorja T. S. Eliota uglasbil znani Andrew Lloyd
Webber. Cats so prvič uprizorili na odru leta 1981 v gledališču New London Theatre na West Endu, leto kasneje pa so ga že
igrali že na Broadwayu v Winter Garden teatru. Dobil je nagrado za najboljši muzikal, nagrado Lovrence Oliver in več Tonyjev. V Londonu je bil Cats na sporedu brez premora 21 let, na Broadwayu pa 18 let. V gledališču Ronacher na Dunaju so ga
prvič uprizorili leta 1983, od septembra 2019 pa je ponovno na odru in znova navdušuje ljubitelje muzikalov. Privoščite si
odličen gledališko-glasbeni večer med Webbrovimi mačkami in mačkoni!

ODHOD: 13. junij 2020
ČAS ZA PRIJAVO: do 10. 2. 2020 (zaradi rezervacije vstopnic) oziroma do zasedbe prostih mest
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 20

Program potovanja:
Zjutraj ob 9. uri odhod iz Ljubljane (možni vstopi v Celju in Mariboru) in
vožnja proti Dunaju. Po prihodu v avstrijsko prestolnico krajši peš ogled
središča mesta: mimo opere, po Koroški ulici, mimo Kapucinske cerkve do
katedrale sv. Štefana, Hofburga, Burgteatra, nove mestne hiše in
parlamenta. Prosto za samostojne oglede, nakupe ali lahko kosilo. Zvečer
ogled muzikala Cats s pričetkom ob 19.30 uri v gledališču Ronacher. Po
predstavi vožnja proti Ljubljani, kamor boste prispeli v poznih večernih
urah.

CENA na OSEBO: 85 € (pri udeležbi najmanj 20 potnikov)
Cena na osebo vključuje: avtobusni prevoz po programu, slovensko vodenje, DDV in organizacijo potovanja.
Doplačilo ob prijavi: vstopnica za muzikal Cats: sedež kategorija A: 89 €, sedež kategorija B: 109 €, sedež kategorija C: 119 €.
Število vstopnic po kategorijah je omejeno.

Prijave sprejema: Ruska dača Potovanja; zahtevajte prijavnico: potovanja@ruska-daca.si. Ob prijavi je treba plačati 30 % cene,
drugo najkasneje 10 dni pred odhodom.
Skladno z 902. členom Obligacijskega zakona si pridržujemo pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi vsaj najmanjše število potnikov,
potrebno za izvedbo potovanja.
Splošni pogoji in navodila za potovanja so sestavni del pogodbe in so na voljo na spletni strani www.ruska-daca.si in pri izvajalcu potovanja
– Ruska dača d. o. o.

Veselimo se skupnega UŽIVANJA … na predstavi Cats na Dunaju.
Ruska dača Potovanja

Ljubljana, november 2019
Zgodba govori o krdelu mačjih klošarjev, ki imajo vidne človeške lastnosti, predstavljajo pa
tudi stereotipe naše družbe in zahodne kulture. Liki so ustvarjeni tako, da bi v vsakem lahko
našli osebo v resničnem svetu, ki bi poosebljala te lastnosti. Mačke so za igralce zahtevna
predstava; od akrobatskih spretnosti, gibljivosti in prožnosti do vrhunskega znanja petja, saj
pojejo tudi izjemno zahtevne arije, kot je Memory. Za gledalce pa je muzikal Cats vedno
vrhunsko glasbeno doživetje, veličastni gledališki spektakel; paša za oči in raj za dušo.
UŽIVAJTE … Z Rusko dačo tokrat v gledališču Ronacher na Dunaju.
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