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

 Wakacje z operą w Bułgarii
Letni amfiteatr w Burgas 

PIĘKNA HELENA
Jacques’a Offenbacha  

23 – 29 sierpnia 2020

 SŁONECZNY BRZEG – sześciodniowy pobyt w 4* hotelu przy plaży. 
Pokoje z balkonami z widokiem na morze. Pakiet All Inclusive.

 NESSEBAR – PERŁA BUŁGARII. Wycieczka do miasteczka na liście UNESCO.

Program turystyczny ma charakter ramowy, kolejność zwiedzania może ulec zmianie.

23 sierpnia 2020    – niedziela  

5:30 – spotkanie z przedstawicielem biura „Grand Tour” na lotnisku Warszawa - Okęcie, 
w Hali Odlotów przy punkcie informacji w sektorze C.
7:30 – wylot z Warszawy liniami LOT. (Czas trwania lotu 2 godz. 10 min.). 
10:40 – przylot do Burgas (różnica czasu w Bułgarii: plus 1 godzina). 
Przejazd do 4* hotelu LTI Neptun Beach  położonego w centrum Słonecznego Brzegu  (ok. 28 km). 
Lunch w restauracji hotelowej, a następnie zakwaterowanie w pokojach.
Czas wolny. (Podwieczorek w godz. 15.00-17.00, kolacja w godz. 18.00-21.00). 

24 sierpnia 2020 –   poniedziałek   

Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w restauracji hotelowej (opcja all inclusive). 
Czas na relaks, plażowanie, spacery po kurorcie. 

25 sierpnia 2020   – wtorek  

Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery po kurorcie. 

ok. 18.45 – wyjazd autokarem do Amfiteatru w Burgas. 

20.00 – 22.00 –  PIĘKNA HELENA Jacques’a Offenbacha
Opera komiczna w wykonaniu artystów Państwowej Opery w Burgas

Wydarzenie w ramach Festiwalu im. Emila Czakarowa 

Po spektaklu powrót autokarem do hotelu.



26 sierpnia 2020   – środa   

Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery po kurorcie. 

Wieczorem spotkanie przy lampce wina, omówienie spektaklu przez dyr. Sławomira Pietrasa.

27 sierpnia 2020   – czwartek   

Śniadanie i obiad w restauracji hotelowej.
Wycieczka do Nessebaru - zwiedzanie z przewodnikiem starożytnego, liczącego 3000 lat romantycznego
miasteczka. W programie m.in. Muzeum Archeologiczne z ekspozycją ceramiki greckiej i wspaniałą 
kolekcją ikon, Cerkiew Bogurodzicy z wyjątkowym ikonostasem oraz Cerkiew Chrystusa Pantokratora. 
Spacer zabytkowymi, urokliwymi uliczkami starówki. Czas wolny na zakup pamiątek.

Powrót na kolację do hotelu. 

28  sierpnia 2020   – piątek  

Śniadanie, obiad, podwieczorek i kolacja w restauracji hotelowej. 
Czas na relaks, plażowanie, spacery po kurorcie. 

29  sierpnia 2020   – sobota   

Po śniadaniu, ok. godz. 9.00 wyjazd z hotelu na lotnisko w Burgas.  
11:40 – wylot do Polski liniami LOT. (Czas trwania lotu 2 godz. 10 min.).
12:50 – przylot na lotnisko Warszawa – Okęcie (różnica czasu w Polsce - minus 1 godzina). 

Cena dla Stałych Klientów: 4250 zł 
Cena dla Nowych Klientów: 4500 zł

Dopłata do pokoju 1-osobowego – 800 zł 

Świadczenia zawarte w cenie: 
 Przelot linią LOT na trasie Warszawa – Burgas – Warszawa.
 Transfery autokarowe w Bułgarii.
 Bilet na spektakl PIĘKNA HELENA (I kategoria).
 6 noclegów w 4* hotelu LTI Neptun Beach położonym przy plaży, w centrum Słonecznego Brzegu. 

Pokoje z balkonami, z widokiem na morze,  http://www.neptunbeach.com/  .  
 Wyżywienie: all inclusive (śniadanie, obiad, podwieczorek, kolacja oraz napoje bezalkoholowe 

i napoje alkoholowe lokalne).
 Leżaki i parasole: przy basenie hotelowym bezpłatnie. 

Na plaży: leżak 4 leva/dzień, parasol 4 leva/dzień (1 leva = ca 2,50 zł).
 Opieka pilota i przewodnika lokalnego w Nessebarze oraz bilety wstępów do zwiedzanych obiektów.
 Polisa PZU: KL z rozszerzeniem na choroby przewlekłe do kwoty 200.000 zł, NNW do kwoty 50.000 zł,

bagaż do kwoty 2.000 zł.
Polisa KL obejmuje również ochronę na wypadek nagłego zachorowania na COVID-19. 
Dodatkowo można wykupić polisę od kosztów rezygnacji – 3% ceny wycieczki.  Decyzję o zakupie
tej polisy należy zgłaszać przy zapisie na imprezę. 

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.neptunbeach.com/

