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

  NEW YORKNEW YORK,, NEW YORK! NEW YORK!
7 – 13 maja 20207 – 13 maja 2020  

  METROPOLITAN OPERAMETROPOLITAN OPERA  

MANON LESCAUTMANON LESCAUT  Giacomo PucciniegoGiacomo Pucciniego

     w partii tytułowej w partii tytułowej      

  SONYA YONCHEVA SONYA YONCHEVA 
oraz

 MARIA STUARDA MARIA STUARDA  Gaetano DonizettiegoGaetano Donizettiego

z udziałemz udziałem  
DIANY DAMRAUDIANY DAMRAU i ANDRZEJA FILONCZYKA i ANDRZEJA FILONCZYKA

W programie zwiedzanie W programie zwiedzanie Nowego Jorku Nowego Jorku 

oraz fakultatywna wycieczka do oraz fakultatywna wycieczka do WASZYNGTONUWASZYNGTONU

Ramowy program wycieczki:
UWAGA! Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
Czas lokalny w Nowym Jorku: 6 godzin wcześniej w stosunku do czasu w Polsce.

7.05.2020 – CZWARTEK

13:45 – spotkanie z przewodnikiem na lotnisku Warszawa - Okęcie, przy punkcie Informacji w strefie D, 
I piętro, Hala Odlotów.
16:45 – wylot liniami LOT z Warszawy do Nowego Jorku. 
Czas trwania lotu – ok. 9 godzin, 20 min. (Na pokładzie samolotu podawany jest posiłek oraz napoje bezalkoholowe). 

Przylot na lotnisko Johna F. Kennedy’ego w Nowym Jorku o godz. 20:05 (czasu lokalnego). Transfer do hotelu.
Około godz. 21:00 – zakwaterowanie w 4* Time Hotel w centrum Manhattanu. 

8.05.2020 – PIĄTEK 

Śniadanie.  Spotkanie  z  przewodnikiem,  spacer  po  mieście.  Zobaczymy  m.in.  sławne  lodowisko  przy
Rockefeller  Center, Katedrę  św.  Patryka –  największą  katolicką  świątynię  w  USA,  słynną  5th  Avenue,
Bryant Park, Bibliotekę Narodową i Time Square. W międzyczasie przerwa na kawę/ lunch.

Około godz. 15:00 – powrót komunikacją miejską do hotelu. Czas wolny na zakupy i obiad. 

19:00 – spotkanie w hallu hotelowym, wyjazd do Metropolitan Opera.

20:00 – opera MANON LESCAUT Giacomo Pucciniego. 

W roli Manon Lescaut SONYA YONCHEVA, w roli Lescaut (brata Manon) ELCHIN AZIZOV, 
dyryguje RICHARD FARNES. 

Około godz. 23:30 – powrót do hotelu.

VERTE



9.05.2020 – SOBOTA

Śniadanie. Czas wolny.

12:00 – zbiórka w hallu hotelowym, wyjazd do Metropolitan Opera.

13:00 – opera MARIA STUARDA Gaetano Donizettiego.

W roli Marii Stuardy DIANA DAMRAU, w roli Cecila ANDRZEJ FILONCZYK, dyryguje MAURIZIO BENINI.

Około godz. 16:30 – powrót do hotelu. Obiad z udziałem dyr. Sławomira Pietrasa. Omówienie spektakli.

Wieczorem wizyta w Rockefeller Center – wjazd na taras widokowy - Top of the Rock (70. piętro wieżowca). 

10.05.2020 – NIEDZIELA

Po  śniadaniu  przejazd  metrem  i  wizyta  w  Metropolitan  Museum  of  Art,  a  następnie  zwiedzanie  perełki
Nowego Jorku Frick Collection – rezydencji przemysłowca Henry’ego Fricka, przekształconej w muzeum. 
Następnie spacer wzdłuż Central Parku w kierunku hotelu. Czas wolny na zakupy i indywidualne zwiedzanie
miasta.

ZAINTERESOWANYM wieczorem polecamy musical Księga Mormona w Eugene O'Neill Theatre lub musical
Chicago  w Ambassador  Theatre.  Oba  teatry  mieszczą  się  na  tej  samej  ulicy,  w  najbliższym sąsiedztwie
naszego hotelu.
Koszt biletu: musical Chicago od $ 49,50 do $ 170; musical Księga Mormona od $ 69 do $ 350.

11.05.2020     – PONIEDZIAŁEK  

DLA ZAINTERESOWANYCH WYCIECZKA DO STOLICY USA - WASZYNGTONU (minimum 6 osób).
Czas trwania wycieczki: od godz. 9:00 do godz. 24:00. Dodatkowa opłata: 2 000 zł/ os.

Przejazd pociągiem do Waszyngtonu ze stacji Penn Station w Nowym Jorku (czas trwania podróży ok. 3,5h).

W programie zwiedzania m.in.: Kapitol - siedziba amerykańskiego Kongresu, Biblioteka Kongresu - największa
biblioteka na świecie, ze zbiorem ponad 3,9 miliona książek w 470 językach; Muzeum Astronautyki i Lotnictwa
–  posiadające  największą  na  świecie  kolekcję  samolotów  i  promów  kosmicznych;  Archiwum  Narodowe
z oryginałem Konstytucji i Deklaracji Niepodległości oraz Karty Praw. 
Ponadto spacer pod Lincoln Memorial, Waszyngton Memorial oraz Biały Dom – oficjalną rezydencję i miejsce
pracy prezydentów Stanów Zjednoczonych (nie jest możliwe wejście do środka obiektu). 

W międzyczasie czas wolny na zakup pamiątek/ lunch.
Powrót do Nowego Jorku pociągiem.

Deklarację chęci udziału w wycieczce należy zgłaszać w momencie podpisania umowy.

Osobom nie uczestniczącym w wycieczce do Waszyngtonu polecamy indywidualne zwiedzanie Nowego Jorku:

- wizytę w Amerykańskim Muzeum Historii Naturalnej
- wjazd na 86. piętro wieżowca Empire State Building (taras widokowy)
-  Memorial  9/11  Museum  (miejsce  pamięci  zamachu  na  World  Trade  Center)  lub  Intrepid  Sea-Air-Space
Museum (muzeum historii wojskowej i morskiej)
Wszystkie wymienione atrakcje są dostępne w ramach karty City Pass, którą będą Państwo posiadać. 

12.05.2020 – WTOREK

Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu i złożenie bagaży w pokoju depozytowym w hotelu. 
Przejazd metrem na Dolny Manhattan, rejs statkiem po  Hudson River na wyspę, gdzie znajduje się  Statua
Wolności,  następnie  rejs  na  Ellis  Island,  dawne  miejsce  przyjmowania  imigrantów  z  Europy,  szukających
nowego życia   w Stanach Zjednoczonych. Czas wolny na lunch.

Około godz. 18:00 – przyjazd do hotelu, odbiór bagaży, wyjazd autokarem na lotnisko.
19:00 – odprawa biletowo – bagażowa.
22:00 – wylot do Polski liniami LOT; czas trwania podróży – około 8 godzin, 30 minut.

13.05.2020 - ŚRODA

12:30 (czasu polskiego) – przylot na lotnisko Okęcie w Warszawie.



Cena dla Stałych Klientów: 

13 900 zł + 200$ – z biletem na operę Manon Lescaut                          
14 100 zł + 200$ – z biletem na operę Maria Stuarda                                       
15 200 zł + 200$ – z biletami na opery Manon Lescaut i Maria Stuarda 

Cena dla Nowych Klientów:

14 650 zł + 200$ – z biletem na operę Manon Lescaut                          
14 800 zł + 200$ – z biletem na operę Maria Stuarda                                       
16 000 zł + 200$ – z biletami na opery Manon Lescaut i Maria Stuarda      

Dopłata do pokoju 1 – osobowego: 1 650 zł.

Wycieczka fakultatywna do Waszyngtonu: 2 000 zł/os.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Cena zawiera następujące świadczenia: 

 przelot na trasie Warszawa Okęcie – Nowy Jork (J.F.K.) - Warszawa Okęcie
 transfery autokarowe
 5 noclegów w 4* Time Hotel w centrum Manhattanu. Pokoje 2 osobowe z łazienką; 

https://www.thetimehotels.com/new-york/default-en.html

The Time Hotel położony jest przy 224 West 49th Street, zaledwie 300 metrów od Broadwayu, 
a także bardzo blisko słynnej ulicy z restauracjami - Restaurant Row. 

 5 śniadań
 bilet/ bilety na operę - parter 
 obiad z udziałem dyr. Sławomira Pietrasa 
 program zwiedzania
 opiekę pilota oraz przewodnika 
 bilety komunikacji miejskiej oraz City Pass, zawierający bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
 polisę PZU: NNW do kwoty 50.000 zł, KL z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do kwoty 200.000 zł,
      bagaż do kwoty 2.000 zł

Dodatkowo oferujemy Państwu nieodpłatną pomoc przy składaniu aplikacji 
w Elektronicznym Systemie Autoryzacji Podróży – ESTA.

Osoby podróżujące do USA bez wiz muszą posiadać paszport biometryczny ważny co najmniej 6 m-cy
 od daty powrotu do kraju oraz uzyskać poprzez Internet zezwolenie wjazdu w systemie ESTA, 

które upoważnia do wielokrotnych podróży do USA przez okres dwóch lat. 
Osoby posiadające wizę nie muszą rejestrować się w ESTA, jeśli kategoria wizy jest zgodna z celem podróży. 

UWAGA! Osoby, które po 1 marca 2011 roku odwiedziły Koreę Północną, Iran, Irak, Libię, Somalię, Sudan,
Syrię lub Jemen muszą ubiegać się o wizę, gdyż nie obejmuje ich Program Ruchu Bezwizowego.

Informacje i zapisy
Regionalna Agencja Turystyki GRAND TOUR

90-430 Łódź, ul. Piotrkowska 123
tel. 42/ 632 0647, 42/ 632 6379

www.grandtour.com.pl
nr konta: 35 2490 0005 0000 4520 5027 4586

http://www.grandtour.com.pl/
https://www.thetimehotels.com/new-york/default-en.html

