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Festiwal operowy w Salzburgu
 10-13 sierpnia 2022

 2650 PLN + 1160 EUR  
 + przelot od 1200 PLN

 Wyjazd prowadzi Wojciech Giebuta
Mozart, opera i czekoladki

Dzień 1 Salzburg
Do Salzburga dotrzemy przez Monachium, do którego można dole-
cieć z kilku miast w Polsce. Po spotkaniu na lotnisku w Monachium 
przejedziemy wzdłuż Alp Bawarskich do Austrii, do Salzburga. Za-
kwaterujemy się w hotelu w centrum miasta. Lokalizacja taka umoż-
liwi nam dotarcie na piechotę do Pałacu Festiwalowego, a także naj-
ważniejszych zabytków miasta. Tego dnia udamy się na pierwszy 
spacer po wieczornym Salzburgu oraz powitalną kolację połączoną 
z degustacją win z Dolnej Austrii.
Nocleg w centrum Salzburga.

Dzień 2 Dzień dobry, Panie Mozart
Przedpołudnie drugiego dnia poświęcimy na zwiedzanie Salzbur-
ga szlakiem Mozarta. Przespacerujemy się słynną Getreidegasse, 

przy której mieści się dom, w którym 27 stycznia 1756 roku przyszedł 
na świat wielki kompozytor. Odwiedzimy także katedrę – najważniej-
szy obiekt sakralny miasta. W świątyni tej ochrzczony został Wolfgang 

Salzburg, z barokową starówką, rodzinnym domem Mozarta i zasłużonym miejscem na liście światowego dziedzictwa kulturowego 
UNESCO, jest jednym z najważniejszych punktów na Europejskim szlaku muzycznym. Odbywający się od 1920 roku Festiwal 
Salzburski uznawany jest za największą i najważniejszą imprezę poświęconą muzyce i teatrowi. Co roku melomani z całego świata 
oglądają transmisje operowych premier z festiwalowych teatrów i sal koncertowych. Wycieczka, na którą zapraszamy w lecie, 
umożliwi usłyszenie na żywo najważniejszych śpiewaków operowych świata oraz towarzyszących im Filharmoników Wiedeńskich. 
To także jedyna okazja, by poczuć niezapomnianą atmosferę Salzburskiego Festiwalu i stać się jego częścią.
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Amadeusz, nadal obecny duchem we wszystkich zaułkach Salzburga. 
W przerwie zwiedzania zatrzymamy się na kawę i ciastko w najstarszej 
Europie Zachodniej kawiarni Café Tomaselli.
Po południu, fakultatywnie dla chętnych, proponujemy spektakl ope-
rowy w Pałacu Festiwalowym Haus für Mozart. Będzie to słynna ko-
media Rossiniego Cyrulik sewilski w reżyserii Rollando Villazóna. 
Wśród solistów wystąpią między innymi Cecilia Bartoli oraz Ildar 
Abdrazakov. Wieczorem, po spektaklu, wybierzemy się wspólnie 
na kolację do najelegantszej restauracji w mieście mieszczącej się 
w murach dawnego opactwa św. Piotra.
Nocleg w centrum Salzburga.

Dzień 3 Opera i czekoladki
Po śniadaniu kontynuowali będziemy zwiedzanie miasta. Zaczniemy 
od wyjechania kolejką na górujący nad miastem zamek Hohensal-
zburg. Zwiedzimy tę największą w całości zachowaną twierdzę w Eu-
ropie Środkowej. Po powrocie na starówkę zatrzymamy się w Café 
Fürst, gdzie w 1890 roku wymyślono słynne czekoladki Mozartkugeln. 
To właśnie tutaj można spróbować i kupić ich jedyną prawdziwą 
i oryginalną wersję.
Tego dnia zwiedzimy też barokową rezydencję arcybiskupów, gdzie 
koncertowali Mozartowie. Wspólny obiad zjemy w mieszczącej się 
w sięgającej średniowiecznych czasów kamienicy. Po południu znaj-
dziemy nieco czasu wolnego, aby przygotować się do wieczorne-
go spektaklu.
Najważniejszym wydarzeniem całego wyjazdu będzie monumentalne 
wystawienie Aidy w Wielkim Pałacu Festiwalowym. W solowych par-
tiach wystąpią Piotr Beczała, Anita Rachvelishvili oraz Erwin Schrott. 
Filharmoników Wiedeńskich poprowadzi Alain Altinoglu.
Nocleg w centrum Salzburga.

Dzień 4 Powrót
Przed południem znajdziemy czas wolny na spacer po starówce 
i ostatnie zakupy. Chętni będą mogli odwiedzić Pałac Mirabell z pięk-
nym ogrodem, zaprojektowany z rozmachem przez barokowego bu-
downiczego Lukasa von Hildebrandta. Miejsce to służyło za plener 
podczas kręcenia filmu „Dźwięki muzyki”. Wczesnym popołudniem 
przejedziemy do Monachium na lotnisko. Przylot do Polski planowany 
jest w godzinach wieczornych.

Gwarantujemy
Zakwaterowanie: 3 noclegi w hotelach o standardzie 4*, w pokojach dwu-
osobowych (pokoje jednoosobowe za dopłatą 160 EUR); wyżywienie 2 razy 
dziennie: śniadanie i obiad lub kolacja (zgodnie z programem); wina do obia-
dów/kolacji w ilości ok. ½ butelki na osobę; wizyty i zwiedzanie zgodnie z pro-
gramem; bilet do opery w jednej z wyższych kategorii cenowych; przejazdy 
na miejscu; przelot liniami rejsowymi do Monachium; opiekę pilota-specja-
listy winiarskiego; ubezpieczenie KL, NNW i bagaż.
Dodatkowo płatne: dopłata do pokoju jednoosobowego 160 EUR; fakul-
tatywna opera 320€; dopłata do biletów VIP na zapytanie (190€ Aida, 170€ 
Cyrulik sewilski); posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie; 
zwyczajowe napiwki – ok. 30 EUR/os.

U
w

ag
a:

 o
rg

an
iz

at
or

 za
st

rz
eg

a 
so

bi
e 

pr
aw

o 
do

 zm
ia

ny
  k

ol
ej

no
śc

i r
ea

liz
ac

ji 
po

sz
cz

eg
ól

ny
ch

 p
un

kt
ów

 p
ro

gr
am

u.


