Podróż z cyklu Świat Opery i Teatru
pod patronatem tygodnika „ANGORA”
z udziałem dyrektora polskich teatrów operowych Sławomira Pietrasa

PARYŻ

Opera Garnier

DON GIOVANNI W. A. Mozarta
oraz

Opera Królewska Wersal
DYDONA i ENEASZ H. Purcella
14 - 17 czerwca 2019
Ramowy program wycieczki:
14 czerwca 2019 – piątek
14.30 – spotkanie z przedstawicielem biura „Grand Tour” na lotnisku Warszawa - Okęcie przy punkcie informacji strefa D, Hala Odlotów (I piętro).
Wylot do Paryża linią LOT o godz. 16.25. Przylot na lotnisko CDG o godz. 18.50.
Przejazd autokarem do centrum. Zakwaterowanie w 4* hotelu Mercure Paris Centre Tour Eiffel około godz. 21.00.

15 czerwca 2019 – sobota
Po śniadaniu zwiedzanie Paryża z przewodnikiem lokalnym.
Autokarowa panorama miasta: bulwary nad Sekwaną, Plac Concorde, ulica Royale, Opera Garnier, Bulwar
i Kościół de la Madeleine, Plac Vendome ze słynnym hotelem Ritz i domem, w którym mieszkał i zmarł
Fryderyk Chopin, Pola Elizejskie, Łuk Triumfalny i Plac Trocadero. W trakcie wycieczki autokarowej krótkie
spacery, a także czas wolny na kawę, zakup pamiątek.
Po powrocie do hotelu czas na relaks,obiad, przygotowanie do wieczoru w Wersalu.
Wyjazd autokarem z hotelu ok. godz. 17.15
.

19.00 – 20.15 - DYDONA i ENEASZ na scenie Opery Królewskiej w Wersalu.
Przed spektaklem lampka szampana.
.

OGRODY WERSALU - wieczorny show w stylu Ludwika XIV
spacer pośród podświetlonych szpalerów ogrodowych
oraz malowniczo iluminowanych, „tańczących” w rytm muzyki barokowej fontann.
.

Powrót autokarem do hotelu ok. godz. 23.00

16 czerwca 2019 – niedziela
Po śniadaniu wspólny spacer do Wieży Eiffla (ok. 400 m). Wjazd na taras widokowy na drugim poziomie,
czas na zdjęcia panoramy Paryża (*).
Powrót do hotelu ok. godz. 12.00
O godz.13.30 przejazd autokarem do Opery Garnier.
.

.

14.30 – 18.00 - DON GIOVANNI W.A. Mozarta na scenie OPERY GARNIER

.

Po spektaklu powrót autokarem do hotelu. Czas na relaks.
.

20.00 - 23.00 - rejs po Sekwanie połączony z kolacją na statku.
Omówienie spektaklu.
Panorama Paryża z okien pokładu - na trasie rejsu m.in. Wieża Eiffla,
Pałac Chaillot, Muzeum d’Orsay, Luwr, Katedra Notre-Dame.
.

Ok. godz. 23.15 powrót spacerem do hotelu (ok. 350 m).

17 czerwca 2019 – poniedziałek
Po śniadaniu, ok. godz. 11.00 wykwaterowanie z pokoi i złożenie bagaży w autokarze.
Dalsze autokarowe i piesze zwiedzanie Paryża: Pola Marsowe, Ecole Militaire, Pałac Inwalidów, Ogród
Luksemburski, Dzielnica Łacińska, Sorbona, Panteon, Bulwar Saint Germain.
Czas wolny na obiad, zakup pamiątek.
Ok. godz. 16.00 – zakończenie programu i przejazd na lotnisko.
19.40 – 21.55 – przelot do Polski, na lotnisko Warszawa-Okęcie.
(*) Uwaga! W związku z tym, że rezerwacja biletów na Wieżę Eiffla nie jest jeszcze dostępna, zastrzegamy sobie prawo do
zmiany programu. Jeśli wjazd na taras widokowy nie będzie możliwy w godzinach porannych, zaproponujemy Państwu wizytę
w jednym z muzeów.

Cena dla Stałego Klienta: 7.100 zł

+ 100€ (płatne u przewodnika)

Cena dla Nowego Klienta: 7.490 zł + 100€ (płatne u przewodnika)
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 1.100 zł.

W cenie:











przelot linią LOT na trasie Warszawa–Paryż–Warszawa
transfery autokarowe w Paryżu
3 noclegi ze śniadaniami w 4* hotelu Mercure Paris Centre Tour Eiffel. Niewielkie pokoje standardowe
o powierzchni ok. 18 m.kw., https://www.accorhotels.com/pl/hotel-2175-hotel-mercure-paris-centre-tour-eiffel/index.shtml
bilety na spektakle operowe – kategoria Prestige w Operze Królewskiej i kategoria Optima w Operze Garnier
wstęp na wieczorny show w ogrodach Wersalu
bilet wstępu na wieżę Eiffla
kolacja i rejs po Sekwanie
zwiedzanie Paryża z lokalnym przewodnikiem
opieka pilota
polisa PZU (KL - koszty leczenia z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do 250.000 zł, NNW - następstwa
nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł, bagaż do 2.000 zł)

INFORMACJE I ZAPISY:
REGIONALNA AGENCJA TURYSTYKI „GRAND TOUR”
90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123
tel. 42/ 632-06-47, 42/632-63-79
www.grandtour.com.pl
Nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586

