Podróż z cyklu Świat Opery i Teatru pod patronatem prasowym tygodnika ANGORA.
Wyjazd z udziałem dyrektora polskich teatrów operowych Sławomira Pietrasa.

FESTIWAL OPEROWY
w średniowiecznym zamku

PERALADA
w HISZPANII

TRAVIATA Giuseppe Verdiego
6 - 9 sierpnia 2019

•

Hotel z basenem położony przy plaży nad Morzem Śródziemnym

•

3 noclegi, wyżywienie - 2 posiłki dziennie

•

wycieczka śladami Salvadora Dali

Ramowy program wycieczki:
6.08.2018 – WTOREK
13:45 - spotkanie z przedstawicielem biura Grand Tour na lotnisku Warszawa – Okęcie, w sektorze A,
przy punkcie informacji, Hala Odlotów (I piętro).
Wylot o godz. 15:45 liniami WIZZAIR do Hiszpanii. Przylot na lotnisko El Prat w Barcelonie o godz. 18:50.
Transfer autokarowy do miejscowości Roses (160 km).
Ok. godz. 21:30 zakwaterowanie w 4* hotelu Monterrey Roses.
Kolacja w restauracji hotelowej. (Posiłek w formie bufetu. Restauracja czynna do godz. 22:30.)

7.08.2018 – ŚRODA
Śniadanie. Dzień wolny na plażowanie, spacery i korzystanie z uroków nadmorskiego miasteczka.
Kolacja w restauracji hotelowej (od godz. 20:00).
21:00 – zbiórka w hallu hotelowym. Przejazd do ZAMKU PERALADA.
22:00 – opera TRAVIATA Giuseppe Verdiego.
Po spektaklu powrót autokarem do hotelu.

Zamek Peralada
VERTE

8.08.2018 – CZWARTEK
Śniadanie. Czas wolny na plażowanie, spacery i korzystanie z uroków nadmorskiego miasteczka.
Po południu wycieczka śladami Salvadora Dali.
Pierwszym punktem programu będzie rybacka wioska Port Lligat, w której mieszkał, wraz z ukochaną
małżonką Galą, najsłynniejszy malarz kataloński Salvador Dali. Wizyta w domu artysty oraz
spacer w ogrodzie ozdobionym jego licznymi rzeźbami.
Następnie przejazd do Figueres - rodzinnej miejscowości Salvadora Dali. Wizyta w zaprojektowanym
przez artystę muzeum, przepełnionym licznymi rzeźbami, rysunkami oraz grafikami malarza.
Po zwiedzaniu czas wolny na kawę/ zakup pamiątek.
Powrót do hotelu.
Kolacja w restauracji hotelowej. Omówienie spektaklu przez dyr. Sławomira Pietrasa.

9.08.2018 – PIĄTEK
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Ok. godz. 9:00 wyjazd na lotnisko w Barcelonie.
11:15 – odprawa biletowo - bagażowa
13:10 – wylot do Polski linią PLL LOT
16:15 – przylot na lotnisko Warszawa - Okęcie.
UWAGA! Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena dla Stałych Klientów: 6.200 zł + 60 EURO (pilot zbiera na miejscu)
Cena dla Nowych Klientów: 6.550 zł + 60 EURO (pilot zbiera na miejscu)
Dopłata do pokoju 1-osobowego – 550 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
- wylot liniami WIZZAIR do Barcelony oraz powrót liniami PLL LOT do Warszawy
- transfery autokarowe
- 3 noclegi w 4* hotelu Monterrey Roses. Pokoje 2 osobowe z łazienką. Wszystkie z balkonami.
https://hotelmonterreyroses.com/
- wyżywienie HB (2 posiłki dziennie w formie bufetu – śniadania i obiadokolacje). Napoje dodatkowo płatne.
- bilet I kategorii na operę TRAVIATA (parter)
- opieka pilota i przewodnika lokalnego
- wycieczka śladami Salvadora Dali
- ubezpieczenie 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)

Hotel Monterrey Roses

Port Lligat – Dom Salvadora Dali

Figueres – Muzeum Salvadora Dali

Informacje i zapisy:
Regionalna Agencja Turystyki „Grand Tour”, 90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123
tel. 42 632 06 47, 42 632 63 79, fax 42 632 63 79
www.grandtour.com.pl, nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586

