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 29 lipca – 1 sierpnia

Opera w Arena di Verona
Werona – Jezioro Garda – Valpolicella

2450 PLN + 1090 EUR
+ przelot od 1300 PLN
 Wyjazd prowadzi
Wojcieh Giebuta

Werona kojarzy się przede wszystkim z kochankami Julią i Romeem, których tragiczne losy Szekspir umiejscowił w tym właśnie
mieście. Dla miłośników wina jest niekwestionowaną stolicą regionu Veneto. Na łagodnych wzgórzach położonych wokół
miasta powstają jedne z najwspanialszych i najbardziej rozpoznawalnych włoskich win – amarone della valpolicella. Ci, którzy
interesują się muzyką, nie mogli nie słyszeć o słynnym operowym festiwalu Arena di Verona, który od ponad stu lat przyciąga do
tego historycznego miejsca tysiące melomanów. Antyczny gmach, choć dostępny do zwiedzania cały rok, z wielką werwą ożywa
podczas organizowanego każdego lata festiwalu, kiedy na jedynej w swoim rodzaju scenie można zobaczyć monumentalne
inscenizacje najsłynniejszych oper. Wrażenia niezapomniane!
Dzień 1 Werona
W godzinach przedpołudniowych wylecimy z lotniska Kraków-Balice lub Warszawa-Modlin do Bergamo. Po wylądowaniu udamy się
do hotelu w Weronie. Po krótkim odpoczynku udamy się na kolację
do Antica Botega del Vino – jednej z najbardziej tradycyjnych restauracji Werony. Po kolacji chętnych zaprosimy na pierwszy spacer po antycznym mieście. Nocleg w Weronie.
Dzień 2 W mieście Romea i Julii
Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie Werony, której liczne atuty przybliży nam polskojęzyczna przewodniczka. W jej towarzystwie odbędziemy spacer po tym niesamowitym, położonym nad rzeką Adygą mieście
stanowiącym jedną z największych turystycznych atrakcji północnych
Włoch. Nieprzerwany rozwój na przestrzeni ponad dwóch tysięcy lat
zaowocował wspaniałymi zabytkami architektury reprezentującymi poszczególne okresy jego bogatej historii. W XVI wieku dodatkową rekla-

mę zrobił miastu Szekspir, osadzając akcję jednego z najsłynniejszych
dramatów wszech czasów właśnie tutaj. Po dziś do tzw. domu Julii rok
rocznie ściągają tysiące turystów z całego świata. Podczas zwiedzania zrobimy sobie krótką przerwę na kawę i ciastko. Wczesnym popołudniem czeka nas wizyta w winiarni oraz obiad w zabytkowym, pięknie
odrestaurowanym i przeobrażonym w maleńkie muzeum winiarskie
domu rodzinnym należącym do familii Fornaser. Pod wodzą Paolo Fornasera powstają tu najbardziej charakterystyczne dla regionu wina takie
jak valpolicella, ripasso, recioto i oczywiście amarone. Oprócz klasyki jest jeszcze białe wino deserowe z podsuszanych winogron garganega i malvasia. Jednym słowem wymarzony wybór na zakończenie
znakomitego obiadu w wybornym gronie.
Wieczorem chętni będą mogli wybrać się na wyjątkowe wydarzenie
muzyczne jakim będzie operowa gala z udziałem Placido Domingo,
którego śmiało możemy nazwać legendą i sławą światowych śpiewaków.
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Dzień 3 Jezioro Garda i Amarone
Ten dzień rozpoczniemy od przejazdu do położonego nad jeziorem Garda, skąpanego w kwiatach miasteczka Sirmione. Jego ważniejszą część
stanowi widokowy cypel uznawany za największą atrakcję turystyczną
tego fragmentu Włoch. Chętni będą mogli opłynąć go motorówką, a także
zażyć kąpieli w jeziorze. Od strony wody można podziwiać najbardziej
charakterystyczne zabytki miasta takie jak bajkowy zamek Rocca Scaglieri czy Grotte di Catullo – urzekające ruiny niejako rozrzucone wśród starych
drzewek oliwnych porastających wznoszące się nad jeziorem zbocza.
Wczesnym popołudniem czeka nas mocny akcent winiarski, którym
będzie wizyta i degustacja w winiarni położonej w regionie Valpolicella,
specjalizującej się w produkcji wysokiej jakości amarone, ripasso,
a także doskonałego wina deserowego – recioto. Nie zapomnimy też
o bieli degustując wina z apelacji Lugana i Soave w różnych odsłonach.
Wczesnym popołudniem zjemy też wspólny lunch.
Po powrocie do Werony będzie czas na odpoczynek przed spektaklem.
Wieczorem, spacerem udamy się do Arena di Verona na przedstawienie
operowe. Tej nocy w mieszczącym 15 tysięcy widzów antycznym amfiteatrze zabrzmią arcydzieła opery werystycznej Pajace oraz Rycerskość
Wieśniacza (Cavaleria Rusticana). W wykonaniu Roberto Alagnii usłyszymy między innymi arię Śmiej się Pajacu, oraz pieśń Viva il vino.
Światowej sławy tenorowi partnerowała będzie niemniej słynna polska sopranistka Aleksandra Kurzak. Nocleg w Weronie.
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Dzień 4 Bergamo
Do południa będzie chwila czasu wolnego na spacer i ostatnie zakupy
w Weronie. Póżniej przejedziemy do Bergamo, gdzie zdążymy jeszcze
pospacerować po urzekającym, średniowiecznym Bergamo Alta i zjeść
tam obiad we własnym zakresie. Wieczorem wylecimy z tamtejszego lotniska do Polski.
Gwarantujemy
• Zakwaterowanie: 3 noclegi w pokojach dwuosobowych w butikowym
hotelu historycznym w centrum Werony (pokoje jednoosobowe za dopłatą 280 EUR);
• wyżywienie 2 razy dziennie: śniadania i obiady lub kolacje (w zależności od programu); wino do obiadów/kolacji w ilości ok. 1/2 butelki na
osobę;
• wizyty i degustacje zgodnie z programem;
• przejazdy na miejscu;
• zwiedzanie Werony z przewodnikiem;
• bilet 1. kategorii na spektakl operowy drugiego dnia;
• przelot tanimi liniami na trasie do Bergamo (bilet bez bagażu rejestrowanego);
• ubezpieczenie KL, NNW i bagaż;
• opiekę pilota-specjalisty winiarskiego;
• materiały krajoznawczo-informacyjne, program koncertów i spektakli
w języku polskim.
Dodatkowo płatne:
• dopłata do miejsc Super Gold na spektakl operowy (55 EUR);
• ewentualne bilety wstępu do zwiedzanych obiektów i napiwki (30
EUR/os.);
• opłata za bagaż rejestrowany;
• posiłki, napoje oraz świadczenia niewymienione w ofercie.

Uwaga: organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności realizacji poszczególnych punktów programu.
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