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

BARI

OPEROWA WIOSNA W MIEŚCIE KRÓLOWEJ BONY
Teatro Petruzzelli

ADRIANA LECOUVREUR
Francesco Cilea
3 – 7 marca 2020
♦ Bari – zamek Sforzów ♦ San Giovanni Rotondo – miasto św. Ojca Pio
♦ Alberobello i słynne trulle – kamienne domy wpisane na listę UNESCO
♦ Matera – miasto wykute w skałach
Ramowy program wycieczki:
3.03.2020 – WTOREK
15:45 - spotkanie z przedstawicielem biura Grand Tour na lotnisku Warszawa – Okęcie, w sektorze A,
przy punkcie informacji, Hala Odlotów (I piętro).
Wylot o godz. 17:45 liniami WIZZAIR do Włoch. Przylot na lotnisko im. Karola Wojtyły w Bari o godz. 19:55.
Transfer autokarowy (ok. 15 km), zakwaterowanie w 5* hotelu Grande Albergo delle Nazioni, położonym
przy spacerowej promenadzie nad brzegiem morza.

4.03.2020 – ŚRODA
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem. Całodniowa autokarowa wycieczka na Półwysep Gargano.
W programie wizyta w miasteczku San Giovanni Rotondo, drugim po Lourdes najczęściej odwiedzanym
miejscu pielgrzymkowym na świecie.
San Giovanni Rotondo jest częścią Parku Narodowego Gargano, a swoją sławę zawdzięcza Ojcu Pio. Oprócz
klasztoru kapucynów, w którym Ojciec Pio przebywał ponad pół wieku, znajduje się tu również stworzony
przez niego Dom Ulgi w Cierpieniu, obecnie najbardziej nowoczesny i prestiżowy szpital we Włoszech.
Zobaczymy również bazylikę Matki Bożej Łaskawej, a także kościół św. Ojca Pio z Pietrelciny, w którym
znajduje się szklana trumna z ciałem stygmatyka.
Kolejnym punktem programu jest położone na wysokości 850 m n.p.m. białe, kamienne miasteczko
Monte Sant’Angelo, gdzie znajduje się, wpisane na listę UNESCO, jedno z najsłynniejszych i najstarszych
w Europie sanktuariów ku czci świętego Michała Archanioła.
Wizyta w Niebiańskiej Bazylice poświęconej przez Św. Michała Archanioła oraz zwiedzanie jego groty.
W międzyczasie czas wolny na obiad i zakup pamiątek.
Ok. godz. 19:00 – powrót do hotelu.
VERTE

5.03.2020 – CZWARTEK
Śniadanie. Spotkanie z lokalnym przewodnikiem. Zwiedzanie Bari: spacer krętymi uliczkami Starego Miasta
pełnymi białych domów i urokliwych podwórek, wizyta w Castello Normanno Svevo – rodzinnej siedzibie
Bony Sforzy, następnie bazylika św. Mikołaja z grobowcem królowej oraz romańska katedra San Sabino.
W trakcie zwiedzania czas wolny na kawę i zakup pamiątek.
Ok. godz. 15:00 powrót do hotelu. Czas wolny na zakupy, obiad, relaks lub indywidualne zwiedzanie miasteczka.
20:00 – zbiórka w hallu hotelowym. Przejazd do TEATRO PETRUZZELLI.
20:30 – opera ADRIANA LECOUVREUR Francesco Cilea.
Po spektaklu ok. godz. 23:00 powrót do hotelu.

6.03.2020 – PIĄTEK
Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem. Całodniowa autokarowa wycieczka do Matery oraz Alberobello.
Wpisana na listę UNESCO Matera to miasteczko wykute w skałach, będące drugą, zaraz po Petrze
w Jordanii, najstarszą stale zamieszkałą miejscowością na świecie. Znane jest ono przede wszystkim
z tzw. sassi – kościołów i domostw wydrążonych w skałach, zamieszkałych przez ludzi aż do lat 80-tych
ubiegłego wieku.
Przejazd do wpisanego na listę UNESCO Alberobello, miasteczka słynącego z trulli - oryginalnych wiejskich
kamiennych domów z charakterystycznymi stożkowymi dachami.
W trakcie zwiedzania obiad w jednej z lokalnych restauracji.

Omówienie spektaklu operowego przez dyr. Sławomira Pietrasa.
Ok. godz. 20:00 – powrót do hotelu.

7.03.2020 – SOBOTA
6:00 – wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.
6:40 – odprawa biletowo – bagażowa.
8:40 – wylot do Polski liniami WIZZAIR. Przylot na lotnisko Warszawa – Okęcie o godz. 10:50.
UWAGA! Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

Cena dla Stałych Klientów: 5.990 zł + 50 EURO (pilot zbiera na miejscu)
Cena dla Nowych Klientów: 6.300 zł + 50 EURO (pilot zbiera na miejscu)
Dopłata do pokoju 1-osobowego: 1.090 zł.
Dopłata do pokoju z widokiem na morze: 960 zł.
Dostępność pokoi z widokiem na morze do potwierdzenia przez hotel.xx zł

Świadczenia zawarte w cenie:
- przelot liniami WIZZAIR na trasie Warszawa – Bari – Warszawa
- transfery autokarem/ minibusem
- 4 noclegi ze śniadaniami w 5* hotelu Grande Albergo delle Nazioni. Pokoje 2-osobowe z łazienką.
https://ih-hotels.com/it/i-nostri-aberghi/ih-hotels-bari-grande-albergo-delle-nazioni.html
- bilet I kategorii na operę ADRIANA LECOUVREUR
- lunch w dniu 6.03.
- opieka pilota i lokalnego przewodnika
- program turystyczny wraz z biletami wstępu do zwiedzanych obiektów
- ubezpieczenie PZU (KL - koszty leczenia z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do 40.000 zł,
NNW - następstwa nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł, bagaż podróżny do kwoty 2.000 zł)
UWAGA! W Bari już wiosna!
Średnie temperatury dzienne w Bari w marcu wynoszą ok. 16 - 17°C.
Liczba godzin słonecznych – 7 godz.

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

