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unikalna pływająca scena 
na Jeziorze Bodeńskim 

  
Giuseppe Verdiego

1 – 3 sierpnia 20201 – 3 sierpnia 2020
w programie m.in. największy w Europie wodospad - Rheinfall 

  Hotel 5*  w historycznej części Lindau, bezpośrednio nad Jeziorem Bodeńskim
rejs statkiem na spektakl w Bregencji

  Ramowy program wycieczki:

1 sierpnia 2020   – sobota  
Spotkanie z  przedstawicielem biura „Grand Tour” na lotnisku Warszawa – Okęcie o godz.  12:30 przy punkcie
informacji, strefa D, Hala Odlotów (I piętro). Wylot liniami SWISS do Szwajcarii o godz. 14:35.
Godz. 16:35 – przylot na lotnisko Zurich - Kloten. Przejazd autokarem (ok. 135 km) do położonego nad brzegiem
Jeziora Bodeńskiego, malowniczego miasteczka Lindau (Niemcy). 
Ok. godz. 19:00 zakwaterowanie w 5* hotelu Bayerisher Hof.
Hotel jest usytuowany przy samej promenadzie w porcie, nad jeziorem. Wyposażenie hotelu: basen zewnętrzny
i wewnętrzny oraz centrum SPA: sauny, łaźnie parowe.

2 sierpnia 2020 –   niedziela  
Po  śniadaniu  przejazd  kolejką  po  Starym  Mieście  Lindau.  Miasteczko położone  jest  na  maleńkiej  wyspie
połączonej ze stałym lądem dwoma mostami. 
Następnie czas wolny na obiad, relaks nad jeziorem lub basenem hotelowym.

O godz. 19.30 rejs statkiem na spektakl w Bregencji. Na pokładzie lampka szampana.

21:00 – RIGOLETTO Giuseppe Verdiego.

Po spektaklu powrót statkiem do hotelu.

VERTE



3 sierpnia 2020   – poniedziałek  
Śniadanie.  Wykwaterowanie  z  hotelu.  Przejazd  w  rejon  największego  w  Europie  wodospadu  Rheinfall,
znajdującego  się  na  rzece  Ren.  Miejsce  to  upodobali  sobie  romantycy,  w  tym  Wolfgang  Goethe,  o  którego
wizytach w tym malowniczym miejscu przypomina pamiątkowa tablica.

Ok. godz. 12:30 - Lunch z udziałem dyr. Sławomira Pietrasa w restauracji na zamku Laufen. 
Omówienie spektaklu.

Następnie przejazd na lotnisko, odprawa biletowo – bagażowa oraz wylot do Polski o godz. 17:15.
Przylot na lotnisko Warszawa – Okęcie o godz. 19:10.

Cena dla Stałego Klienta:  6.200 zł + 80 euro (płatne u pilota)

Cena dla Nowego Klienta:  6.500 zł + 80 euro (płatne u pilota)

Dopłata do pokoju 1 - osobowego: 600 zł  

Świadczenia zawarte w cenie: 

 przelot liniami SWISS na trasie Warszawa – Zurich – Warszawa
 transfery autokarowe do/z hotelu
 bilet I kategorii na operę Rigoletto 
 rejs statkiem do/z Bregencji na spektakl, lampka szampana podczas rejsu
 zakwaterowanie w  5* hotelu Bayerischer Hof w turystycznej miejscowości Lindau w Niemczech, położonej 

nad Jeziorem Bodeńskim. Wielkość pokoi ok 22 m2. 
Hotel oferuje: bezpłatne SPA, fitness room, odkryty basen czynny od  7.00 do 22.00 oraz płatny  Beauty Salon. 
(http://www.bayerischerhof-lindau.de) 

 wyżywienie: 2 śniadania,  1 x lunch w dniu wylotu
 opieka pilota
 ubezpieczenie Signal Iduna, wariant Travel Super: KL (koszty leczenia) z rozszerzeniem na choroby

przewlekłe do kwoty 20.000 euro, NNW (koszty następstw nieszczęśliwych wypadków) do kwoty 15.000 zł,
bagaż podróżny do kwoty 1.000 zł.

       Hotel Bayerischer Hof Bregenzer Festspiele        Wodospad Rheinfall

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/
http://www.bayerischerhof-lindau.de/

