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

Opera La Monnaie

HUGENOCI
Giacoma Meyerbeera

WYCIECZKA DO ŚREDNIOWIECZNEJ GANDAWY
24-27 czerwca 2022
Ramowy program wycieczki (kolejność zwiedzania może ulec zmianie):
24 czerwca 2022 – piątek
Spotkanie z przedstawicielem biura „Grand Tour” o godz. 14.30, w Hali Odlotów przy Punkcie Informacji
w strefie D. Wylot liniami LOT o godz. 16.35.
Przylot do Brukseli o godz. 18.45. Przejazd autokarem (ok. 15 km) do 4* hotelu Marriott w centrum miasta.
Zakwaterowanie ok. godz. 20.00.
Czas wolny.

25 czerwca 2022 – sobota
Śniadanie. Spotkanie z przewodnikiem.
Piesze i autokarowe zwiedzanie Brukseli: Pałac Królewski, wizyta w Muzeum Instrumentów Muzycznych
oraz w Muzeum Starych Mistrzów (płótna Rubensa, van Dycka, Brueghela, van Eycka), a następnie w Katedrze
Św. Michała i Św. Guduli. Przejazd autokarem przez dzielnicę z siedzibami Komisji Europejskiej, Rady Unii
Europejskiej, Parlamentu Europejskiego. Powrót do hotelu ok. godz. 15.00.
Czas wolny na obiad i krótki wypoczynek.
Wczesnym wieczorem dalsze piesze zwiedzanie Brukseli. W programie spaceru m.in. Grand Place, Ratusz,
Dom Króla i symbol miasta – Manneken Pis, czyli figura siusiającego chłopca oraz Pasaż św. Huberta.

VERTE!

26 czerwca 2022 – niedziela
Śniadanie.
Czas wolny na indywidualne zwiedzanie i zakupy w pobliskich butikach na Grand Place lub w Pasażu św. Huberta.
Przejazd autokarem do Opery ok. 14.30.

Godz. 15.00 – HUGENOCI Giacoma Meyerbeera.
Po spektaklu, ok. godz. 19.30 kolacja w restauracji.

Omówienie spektaklu przez dyr. Sławomira Pietrasa.
Powrót do hotelu ok. godz. 22.30.

27 czerwca 2022 – poniedziałek
Po śniadaniu, ok. godz. 11.00 wykwaterowanie z hotelu.
Wyjazd do Gandawy. Po drodze przejazd obok Atomium – nowoczesnego symbolu Brukseli i Belgii.
W programie zwiedzania Gandawy: spacer z przewodnikiem po Starówce wzdłuż malowniczego Kanału
Gandawskiego oraz wizyta w Katedrze św. Bawona. Kościół uznawany jest za galerię sztuki sakralnej - znajduje się
tu Ołtarz Gandawski, poliptyk Huberta i Jana van Eycka, znany jako Adoracja Mistycznego Baranka.
Czas wolny na lunch (we własnym zakresie). Wyjazd z Gandawy ok. godz. 16.00
Wylot do Polski o godz. 19.35. Przylot na lotnisko Okęcie o godz. 21.35.
..>..

Cena dla Stałych Klientów: 6.850 zł + 80€

(pilot zbiera na miejscu)

Cena dla Nowych Klientów: 7.200 zł + 80€ (pilot zbiera na miejscu)
Dopłata do pokoju 1- osobowego: 1.000 zł

Świadczenia zawarte w cenie:
- przelot liniami LOT na trasie Warszawa - Bruksela - Warszawa
- transfery autokarowe
- 3 noclegi ze śniadaniami w hotelu 4* hotelu Marriott w centrum Brukseli
https://www.marriott.com/en-us/hotels/brudt-brussels-marriott-hotel-grand-place
- bilet I kategorii na operę HUGENOCI
- kolacja po spektaklu w restauracji w Brukseli
- opieka pilota i przewodnika lokalnego
- program turystyczny oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów
- wycieczka do Gandawy (Gent)
- polisa PZU: KL – koszty leczenia z rozszerzeniem na choroby przewlekłe i nagłe zachorowania na COVID-19 do
150.000 zł., NNW – następstwa nieszczęśliwych wypadków do 50.000 zł., BP – bagaż podróżny do 2.000 zł.
Dla zainteresowanych - możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji (KR). Decyzję o zakupie tej polisy należy
zgłaszać przy zapisie na wycieczkę.
Uwaga! Warunkiem wzięcia udziału w wyjeździe jest posiadanie Unijnego Certyfikatu Covidowego. Po otrzymaniu dawki
przypominającej dokument ważny jest na terenie Belgii bezterminowo. W Polsce ważność certyfikatu po dawce
przypominającej to nadal 270 dni, ale przewiduje się przedłużenie jej do 1 roku.
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

