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Weekend z teatrem w Krakowie

 11–13 listopada 2022

Teatr Stary – Teatr STU – Teatr Słowackiego

 prowadzi Artur Boruta

2250 zł

Kraków to miasto z teatrem związane niemal od zawsze. Działa tu jedna z najsłynniejszych scen w Polsce – Narodowy Stary
Teatr. Podczas dwóch dni spróbujemy spojrzeć na to niepowtarzalne miasto z perspektywy ludzi teatru – zarówno tych,
którzy żyli tu i tworzyli przed laty, jak i kreujących polską scenę obecnie. Głównymi atrakcjami będą oczywiście spektakle
w Krakowskim Teatrze Scena STU i Teatrze Starym, a doskonałym uzupełnieniem zwiedzanie Muzeum Teatru. Zapraszamy także
na spacer zabytkowymi zaułkami szlakiem aktorów i znanych ludzi scen krakowskich. Obiecujemy, że i tym razem nie zabraknie
dobrego wina i wyśmienitej kuchni.
Dzień 1
Po przyjeździe do Krakowa i zakwaterowanie w hotelu w centrum miasta udamy się
na późny obiad połączony z degustacją win w jednej z restauracji położonych w centrum
miasta, ale w bezpiecznej odległości od głównych szlaków turystycznych.
Po kolacji spacerkiem przejdziemy na spektakl teatralny. Po spektaklu tradycyjnie będzie
czas na jego omówienie przy kieliszku wina lub koniaku.
Dzień 2
Przed południem wybierzemy się spacer szlakiem krakowskich muzeów, podczas którego
od-wiedzimy między innymi Muzeum Czartoryskich i Podziemia Rynku. W ten świat wprowadzi
nas licencjonowany przewodnik miejski i polonistka w jednej osobie. Nie zabraknie też
czasu na odpoczynek przy kawie i ciastku. Po muzealnych atrakcjach i krótkim odpoczynku
przejdziemy na kolację z winami w restauracji sąsiadującej z teatrem, a po niej udamy się
na spektakl. Po spektaklu powrót do hotelu.
Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do domów.

Gwarantujemy
• Zakwaterowanie: 2 noclegi w hotelu
Wawel Queen w pokojach dwuosobowych
(pokoje jednoosobowe za dopłatą 300 zł);
• Wyżywienie: 2 śniadania, 1 obiad, 2 kolacje,
wina do obiadów/kolacji w ilości
ok. 1 butelki na osobę;
• Zwiedzanie Krakowa „Szlakiem muzeów” z
przewodnikiem;
• Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów;
bilety na 2 spektakle teatralne; opiekę pilota-specjalisty winiarskiego; materiały
• informacyjne.
Dodatkowo płatne:
• Dopłata do pokoju jednoosobowego 300
PLN;
• Posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie

