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BOLSZOJ  TEATR  BIAŁORUSI

   balet do muzyki Piotra Czajkowskiegobalet do muzyki Piotra Czajkowskiego
SPEKTAKL PREMIEROWY SPEKTAKL PREMIEROWY 

oraz oraz 

Nikołaj Rimski-Korsakow

  6 – 9 lutego 20206 – 9 lutego 2020
Hotel 3*  w centrum Mińska.  W programie m.in. Zamek Radziwiłłów w Nieświeżu 

i nowo powstałe Muzeum Stanisława Moniuszki w Śmiłowiczach.

Wyjazd bezwizowy na podstawie ważnego paszportu.

Ramowy program wycieczki:

6 lutego 2020   – czwartek   
Spotkanie z przedstawicielem biura „Grand Tour” na lotnisku Warszawa – Okęcie o godz.  10:00 przy punkcie
informacji, strefa D, Hala Odlotów (I piętro). Wylot liniami LOT do Mińska o godz. 11:55.
Godz. 15:10 – przylot do Mińska. (Różnica czasu na Białorusi: plus 2 godziny w stosunku do czasu polskiego).
Przejazd autokarem (ok. 40 km)  do  hotelu Monastyrski w centrum miasta 
Czas na obiadokolację i relaks.  
Wieczorna  autokarowa  panorama  stolicy. W  Mińsku  z  ogromnym  rozmachem  zrealizowano  plan  budowy
monumentalnego socrealistycznego  centrum miasta. Zobaczymy m.in. Prospekt Niepodległości w stylu  zwanym
„stalinowskim empire”,  gmach z sierpem i  młotem czyli  Pocztę Główną, Dom Rządu, Wrota Miasta,   gmachy
mińskich uniwersytetów, kościół  św. Szymona i  św. Heleny, a także oryginalny budynek biblioteki w kształcie
diamentu oraz Troickie Przedmieście. 

Verte!



7 lutego 2020 –   piątek  
Po wczesnym śniadaniu przejazd do  Zamku Radziwiłłów w Nieświeżu. Wizyta w Kościele Bożego Ciała – miejsca
pochówku  Radziwiłłów,  a  następnie  zwiedzanie  wpisanego  na  listę  UNESCO  zamku,  który  do  1939  roku  był
gniazdem rodowym magnatów. Lunch w restauracji zamkowej. 
Powrót do Mińska ok. godz. 16.30. Relaks i przygotowanie do spektaklu.

19:00 – Anna Karenina - balet do muzyki Piotra Czajkowskiego.

Po spektaklu, ok. godz. 21.30 -  powrót autokarem do hotelu.

8 lutego 2020   – sobota   
Po śniadaniu spacer z przewodnikiem po Mińsku. Na trasie spaceru m.in.: dwór Wańkowiczów, Plac Wolności      
z Ratuszem,  Sobór Św. Ducha,  dom w którym mieszkał  Stanisław Moniuszko, pomnik naszego kompozytora 
i  współpracującego z nim dramaturga Wincentego Dunina-Marcinkiewicza.  
Po południu czas wolny na obiad, zakupy, relaks. 
Polecamy wizytę w unikalnym Muzeum Kota położonym w pobliżu naszego hotelu. 
19:00 –  Carska narzeczona  - opera Nikołaja Rimskiego-Korsakowa.
Po spektaklu, ok. godz. 22.15 -  powrót autokarem do hotelu.

Cocktail w restauracji hotelowej – omówienie spektaklu przez dyrektora Sławomira Pietrasa. 

9 lutego 2020   – niedziela   
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Przejazd autokarem do Śmiłowicz, do nowo otwartego muzeum 
Stanisława Moniuszki.  Zwiedzanie ekspozycji z przewodnikiem, a następnie krótki koncert utworów Moniuszki.
Przejazd na lotnisko pod Mińskiem. 
13.55 – rozpoczęcie odprawy.
15.55 – 15.15 – przelot na Okęcie (różnica czasu w Polsce: minus 2 godziny).

Uwaga! Program ma charakter ramowy. Kolejność zwiedzanie może ulec zmianie. 

Cena dla Stałego Klienta:  4350 zł +  30 euro (płatne u przewodnika)

Cena dla Nowego Klienta: 4600 zł  +  30 euro (płatne u przewodnika)

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 400 zł. 

Świadczenia zawarte w cenie: 

♢  przelot liniami LOT na trasie Warszawa-Mińsk-Warszawa
♢  transfery autokarowe 
♢  bilety na dwa spektakle w Teatrze Bolszoj (parter)
♢  3 noclegi ze śniadaniami  w 3* hotelu Monastyrski  - www. https://monastyrski.by
♢  1 lunch i 1 cocktail 

 ♢  opieka pilota i przewodnika
♢ ubezpieczenie Signal Iduna: 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.

Ważne! Warunkiem wjazdu jest posiadanie paszportu ważnego co najmniej 6 miesięcy od daty planowanego
powrotu oraz gotówki w kwocie ok. 100 euro (lub 200 rubli białoruskich) do okazania na granicy. 

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/

