
        
Podróż z cyklu „Świat Opery i Teatru”

pod patronatem prasowym tygodnika „ANGORA”
 z udziałem dyrektora polskich teatrów operowych Sławomira Pietrasa

DD  RR  EE  ZZ  NN    OO i M i M  II  ŚŚ  NN  II  AA  
Opera SemperaOpera Sempera

NabuccoNabucco    Giuseppe Verdiego Giuseppe Verdiego 

 w partii tytułowej w partii tytułowej  Andrzej DobberAndrzej Dobber
29 maja  - 1 czerwca  2019  

Program wycieczki:
Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

29 maja 2019   - środa  
Wyjazd autokarem: Warszawa godz. 8.00, Łódź godz. 9.00, Wrocław godz.13.00. 
Obiad w restauracji przed przekroczeniem granicy. 
Przyjazd do Drezna ok. godz. 18.30.  Zakwaterowanie w 5*  Hyperion Hotel Dresden am Schloss  położonym
w sercu Starego Miasta. Czas wolny. 

30 maja 2019   – czwartek  
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem lokalnym.  

Wizyta w Pałacu Zwinger - zwiedzanie Galerii Starych Mistrzów (m. in. obrazy Tycjana, Rafaela, El Greco,
Rembrandta).
Spacer po Dreźnie: Plac Teatralny, Katedra Św. Trójcy (Kościół  Dworski), Tarasy Bruhla nad Łabą, malowidło
Orszak książęcy, Kościół NMP, pomnik Lutra. Przerwa na kawę.
Następnie wizyta w Zamku i zwiedzanie Zielonego Sklepienia - skarbca elektorów saksońskich.

Powrót do hotelu późnym popołudniem, czas wolny. 

19.00 – NABUCCO Giuseppe Verdiego na scenie Opery Sempera

31 maja 2019   –   piątek    
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem lokalnym. 

Przejazd do Miśni. Zwiedzanie Manufaktury Porcelany: ekspozycja historyczna i pokaz rękodzieła. Możliwość
zakupów w sklepie firmowym. Następnie krótki  spacer  po miśnieńskiej  starówce z oryginalną architekturą
gotycką i renesansową. Czas wolny na lunch.
Po  południu  powrót  do  Drezna.  Po  drodze  wizyta  w  zabytkowym sklepie  Pfunds  Molkerei  -  nazywanym
najpiękniejszą mleczarnią świata (sery, słodycze i kosmetyki na bazie mleka, pamiątki).

Powrót do hotelu. Czas wolny na relaks i indywidualne zwiedzanie miasta.



1 czerwca 2019   –   sobota  
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu i przejazd w kierunku Polski. 

Po drodze krótkie zwiedzanie Pałacu Moritzburg – barokowej rezydencji myśliwskiej, w której często gościł
August II Mocny, król polski i elektor  saski. 
Po przekroczeniu granicy, ok. godz. 14.00 – obiad i omówienie spektaklu przez dyr. Sławomira Pietrasa. 
Przyjazd do Wrocławia ok. godz. 18.00, do Łodzi ok. 21.00, do Warszawy ok. 23.00.

Cena dla Stałych Klientów:
4 250 zł + 50€ (płatne u przewodnika)

Cena dla Nowych Klientów:
4 500 zł + 50€ (płatne u przewodnika)

Pokój 1-osobowy – dopłata  800 zł

Zakres świadczeń: 
 przejazd komfortowym autokarem
 3 noclegi ze śniadaniami w formie bufetu w 5* Hyperion Hotel Dresden am Schloss zlokalizowanym na 

drezdeńskiej starówce, https://www.h-hotels.com/en/hyperion/hotels/hyperion-hotel-dresden
 bilet na spektakl Nabucco  (parter)
 opieka pilota i przewodnika lokalnego oraz bilety wstępu do obiektów turystycznych
 2 obiady w drodze z/do Polski
 polisa PZU  (KL -  koszty leczenia z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do 40.000 zł, NNW - następstwa

nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł,  bagaż do 2.000 zł)

Uwaga!  Awangardowa aranżacja pokoi hotelowych. Część łazienki z umywalką jest połączona z pokojem 
i oddzielona od niego niewysoką ścianką. Kabina prysznicowa i wc to odrębne, zamykane pomieszczenia. 

Miejsca i godziny odjazdów autokaru: 

godz. 8.00 WARSZAWA  - parking na Placu Defilad, od strony ulicy Marszałkowskiej
godz. 9.00 ŁÓDŹ – Dworzec Łódź Kaliska (parking od strony  al. Unii Lubelskiej) 
godz. 13.00 WROCŁAW –  Parking przed centrum handlowym IKEA.

Uwaga! Klienci z Łodzi zostaną dowiezieni z miejsca zbiórki do autostrady, gdzie nastąpi spotkanie z autokarem 
głównym (stacja BP przy ul. Józefiaka na Widzewie). 

INFORMACJE I ZAPISY:

REGIONALNA AGENCJA TURYSTYKI „GRAND TOUR”
tel. 42/ 632-06-47, 42/632-63-79

www.grandtour.com.pl
Nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586 

http://www.grandtour.com.pl/

