
   

ŚWIAT OPERY I TEATRU
Podróże operowe pod patronatem prasowym tygodnika ANGORA

  Muzyczny SylwesterMuzyczny Sylwester
WW  II  EE  DD  EE  ŃŃ

30 grudnia 2019 – 2 stycznia 202030 grudnia 2019 – 2 stycznia 2020

MUSIKVEREINMUSIKVEREIN  
Koncert Filharmoników WiedeńskichKoncert Filharmoników Wiedeńskich

Ramowy program wycieczki:

30.12.2019 –   poniedziałek  

Spotkanie z przedstawicielem biura na lotnisku Warszawa-Okęcie o godz. 15.30 przy punkcie informacji – Hala
Odlotów – I piętro, strefa D. Wylot do Wiednia o godz. 17.35 linią LOT. Przylot o godz. 18.55. 
Transfer autokarowy z lotniska, zakwaterowanie w 5* hotelu „Intercontinental” położonym w centrum Wiednia
ok. godz. 20.30. Czas wolny. 

31.12.2019 -   wtorek  

Śniadanie.  Spotkanie  z  przewodnikiem  w  hallu  hotelowym.  Spacer  w  kierunku  starówki,  po  drodze  Park
Miejski, pałac Kursalon, pomnik Johanna Straussa. Przejście uliczkami Starego Miasta do katedry Św.
Szczepana, następnie Kartnerstrasse, Graben z kolumną morową i Kohlamarkt. W trakcie zwiedzania
czas wolny na kawę, grzane wino lub drobne zakupy na świątecznych kramach. Po spacerze przejazd wzdłuż
Ringu – autokarowa panorama starej  obwodnicy Wiednia: m.in.  Muzeum Historii  Sztuki  i  Muzeum Historii
Naturalnej, Parlament, Ratusz, Teatr Dworski, Kościół Wotywny.
Powrót do hotelu, czas wolny. 
19.30 – 22.00  - Sylwestrowy Koncert  Filharmoników Wiedeńskich w Musikverein.
Po koncercie, w godzinach 22.30 – 1.00 uroczysta  kolacja sylwestrowa w restauracji hotelowej, powitanie
Nowego Roku.  

01.01.2020   – środa - Nowy Rok   

Późne  śniadanie.  Spotkanie  z  przewodnikiem.  Dalszy  program  turystyczny:  „kolorowy  dom”
Hundertwassera  -  krótka  przerwa  na  zakup  pamiątek,  wizyta  w  cenionej  galerii  sztuki  Albertina –
zwiedzanie stałej wystawy „Od Moneta do Picassa”, następnie Opera Wiedeńska* - zwiedzanie wnętrz słynnej
sceny. 
Powrót do hotelu, odpoczynek. 
Wczesnym wieczorem kolacja noworoczna w popularnej dzielnicy winiarzy – na Grinzingu. 



02.01.2020 –   czwartek  

Śniadanie i czas wolny. Ok. godz. 11.30 wykwaterowanie z hotelu, złożenie bagaży w autokarze.
Zwiedzanie z przewodnikiem Muzeum Sisi i komnat cesarskich w Hofburgu, a następnie czas wolny na obiad
lub kawę i słynny torcik u Sachera. Przejazd na lotnisko ok. godz. 16.30. Wylot do Polski o godz. 19.35. Przylot
na lotnisko Okęcie o godz. 20.55.  

CENY:
 12 500 zł  – z biletem kat. I  (parter) + 100 euro (płatne u przewodnika) 

  10 500 zł  – z biletem kat. VI (parter) + 100 euro (płatne u przewodnika)

   Zniżka dla Stałego Klienta – 400 zł. Dopłata do pokoju 1-osobowego – 1 200 zł.

Cena zawiera następujące świadczenia: 
 przelot na trasie Warszawa – Wiedeń – Warszawa (PLL LOT)
 bilet na koncert w Musikverein 
 transfery autokarowe po Wiedniu 
 zakwaterowanie w hotelu 5* „Intercontinental” w centrum Wiednia 

https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/vienna/vieha/hoteldetail 
 3 śniadania w formie bufetu 
 kolację sylwestrową i kolację noworoczną 
 opiekę pilota i polskojęzycznego przewodnika lokalnego po Wiedniu
 program turystyczny oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów 
 ubezpieczenie PZU: KL (koszty leczenia) z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do kwoty 40.000 zł., NNW 

(koszty następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 50.000 zł., BP (bagaż podróżny) do kwoty 2.000 zł.

Bilety  na  tej  rangi  wydarzenie  muzyczne,  jakim jest  Koncert  Sylwestrowy  w  Musikverein,  można
zdobyć jedynie poprzez wyspecjalizowane agencje, które pobierają wysoką prowizje za swoją usługę.
Cena wydrukowana na bilecie nie odzwierciedla więc faktycznej ceny zakupu.  

UWAGI 

1/ * Opera  Wiedeńska  nie  jest  obiektem muzealnym i  dyrekcja  zastrzega  sobie  prawo  do  anulowania,  nawet
w ostatniej chwili, przyjętej wcześniej rezerwacji zwiedzania. W takim przypadku zaoferujemy Państwu wizytę w Haus
der Musik lub w innym muzeum. 

2/ Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

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 

http://www.grandtour.com.pl/
https://www.ihg.com/intercontinental/hotels/gb/en/vienna/vieha/hoteldetail

