FESTIVAL LENT 2018 Paket
3 dni 26. Festivala Lent – ko je Maribor najbolj nor!
Obišči Festival Lent in se zaljubi v mesto Maribor!
Festivalska vstopnica (Lenta) + Namestitev v hotelu Bau 3*+ Tematski
raziskovalni sprehod po Mariboru + Brezplačen obisk TOP Mariborskih
znamenitosti+ Dodatni popusti
Lentaj z nami v Hotelu Bau 3*
Rezerviraj si 3 dnevni paket ter obišči Festival Lent v Mariboru za 77 €/ osebo
Cena paketa vključuje:
ü 2 nočitvi v dvoposteljni sobi* z zajtrkom v hotelu Bau Maribor v terminu po izbiri (med
21. 6. -1. 7. 2018)
ü 1 tematski raziskovalni sprehod po mestu z agencijo Rajzefiber;
ü 1 festivalsko vstopnico Lento na osebo, ki omogoča:

o
o
o
o
o
o
o

ogled 30 koncertov (Glavni oder na Dravi, Mladinin oder, Sodni stolp, Salon glasbenih
umetnikov),
ogled baleta Labodje jezero na odru pod zvezdami (Glavni oder na Dravi, 22. 6.),
4 večeri Odprte plesne scene (Lutkovno gledališče Maribor, 20. 6. do 23. 6.),
Slavnostno otvoritev in zaključek 30. Folkarta (Glavni oder na Dravi, 26. 6. in 30. 6.),
9 stand-up večerov (Vetrinjski dvor),
6 after party večerov na Minoritih;
posebni popust na nakup posameznih vstopnic za izbrane festivalske dogodke (Plavi
orkestar, Đorđe Balaševič, 6x JazzLent, 3x Komedija (Minoriti)

ü brezplačen vstop v Pokrajinski muzej Maribor, Umetnostno galerijo in Muzej
narodne osvoboditve med 22. 6. in 30. 6.,
ü brezplačni ogled Hiše Stare trte z najstarejšo trto na svetu (Guinessova knjiga
rekordov) ter degustacija vina (1 kozarec vina),
ü brezplačni avtobusni prevoz na vseh mestnih linijah v Mariboru v času Festivala
Lent,
ü 50 % popust za vstopnico na kopališču Mariborski otok do 3. 7. 2018

To ni samo festival, je doživetje! Vabljeni v Maribor!

*

2 nočitvi v dvoposteljni sobi z zajtrkom v hotelu Bau, v terminu Festivala Lent med 21. 6. – 1. 7. 2018 – v sobi se
namestita 2 osebi v dveh ločenih posteljah ali na eni zakonski postelji (glede na dogovor ob rezervaciji paketa). Sobe so
opremljene s klimo, LCD TV in kopalnico. Na voljo je tudi brezplačen WiFi internet.
Opomba: Minimalna dolžina bivanja je 2 noči.
Dodatni dan: glede podaljšanja paketa in cene dodatnega dneva se je glede na razpoložljivost hotela možno dogovoriti ob
rezervaciji paketa ali neposredno na recepciji hotela.

Imate posebne želje? Kontaktirajte nas po elektronski pošti: _____@_______

www.festival-lent.si v sodelovanju z: http://maribor-hotel.si/ (Kooperativa Hotelirjev
Maribor), https://maribor-pohorje.si/ (ZZTMB – Visit Maribor) in ostalimi partnerji

