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

OPEROWA JESIEŃ W SZWAJCARII

OPERNHAUS ZURICH 

MARIA STUARDA
 Gaetano Donizetti 

w partii tytułowej – DIANA DAMRAU

9 – 12 października 2020

♦ 3 noclegi w ulubionym hotelu Marii Callas -  St. Gotthard

♦ wycieczka do Muzeum Polskiego w Rapperswil

Ramowy program wycieczki:

9.10.2020 – PIĄTEK

15:00 – spotkanie z przedstawicielem biura GRAND TOUR na lotnisku Warszawa – Okęcie, w sektorze C,
przy punkcie informacji, Hala Odlotów (I piętro).
Wylot o godz. 16:55 liniami PLL LOT do Szwajcarii. Przylot na lotnisko Kloten w Zurichu o godz. 19:00.
Transfer autokarowy (ok. 11 km), zakwaterowanie w 4* hotelu St. Gotthard, usytuowanym w samym centrum
Zurichu przy Bahnhofstrasse – najbardziej prestiżowej ulicy Szwajcarii.

10.10.2020 – SOBOTA

Po śniadaniu spotkanie z przewodnikiem w hallu hotelowym. Spacer po Starym Mieście. W programie m.in.
ekskluzywna ulica  handlowa Bahnhofstrasse,  starówka Lindenhof, skąd  rozpościera  się  piękny  widok
na miasto i rzekę Limmat, kościół Fraumunster z witrażami Marka Chagalla, katedra Grossmunster oraz
promenada Niederdorf z licznymi kawiarenkami i sklepami.

W trakcie zwiedzania czas wolny na lunch, zakup pamiątek.

Po południu wycieczka do zamku w Rapperswil, w którym mieści się Muzeum Polskie - najstarsza  placówka
kulturalna  poza  granicami  naszego  kraju.  W  stałej  ekspozycji  Zamku  znajdują  się  mi.in.  obrazy  Leona
Wyczółkowskiego, Józefa Chełmońskiego, Wojciecha Kossaka, Józefa Brandta, Olgi Boznańskiej oraz Juliana
Fałata.

Wczesnym wieczorem powrót do hotelu. Czas wolny.

VERTE



11.10.2020 – NIEDZIELA

Śniadanie.  Przejazd do muzeum sztuki  Kunsthaus Zurich z  dziełami takich mistrzów jak Edvard Munch,
Salvador Dali i Pablo Picasso.

Ok. godz. 11:15 – powrót do hotelu. Czas wolny na przygotowanie do spektaklu.

12:15 – zbiórka w hallu hotelowym. Przejazd autokarem do OPERNHAUS ZURICH.

13:00 – 15:40 - opera MARIA STUARDA  Gaetano Donizettiego.   

Po spektaklu powrót autokarem do hotelu. 

Ok. godz. 16:45 – obiad.

Omówienie spektaklu operowego przez dyr. Sławomira Pietrasa.

12.10.2020 – PONIEDZIAŁEK

Śniadanie. 

8:00 – wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.
8:30 – odprawa biletowo – bagażowa.
10:35 – wylot do Polski. Przylot na lotnisko Warszawa – Okęcie o godz. 12:30.

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

Cena dla Stałych Klientów: 6.750 zł + 60 CHF (pilot zbiera na miejscu)

Cena dla Nowych Klientów: 7.100 zł + 60 CHF (pilot zbiera na miejscu)

Dopłata do pokoju 1-osobowego: 1.250 zł.

x zł

Świadczenia zawarte w cenie:
- przelot liniami PLL LOT na trasie Warszawa – Zurich – Warszawa
- transfery autokarowe
- 3 noclegi ze śniadaniami w 4* hotelu St. Gotthard, pokoje 2-osobowe z łazienką
  https://www.hotelstgotthard.ch
- bilet I kategorii na operę MARIA STUARDA
- obiad w dniu 11 października 2020 
- opieka pilota i lokalnego przewodnika 
- program turystyczny wraz z biletami wstępu 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/

