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Toska i Piotr Beczała 
w Operze Wiedeńskiej 

 18–19 maja 2023

 1450 PLN

 Wycieczkę prowadzi Wojciech Giebuta

Wiedeń

Zapraszamy na wyjątkowy, dwudniowy wyjazd do Wiednia, 
którego główną atrakcją będzie spektakl w Operze Wiedeń-
skiej. Wspólnie wybierzemy się na przedstawienie Tosca Giaco-
ma Pucciniego. W głównych partiach wystąpią światowej sławy 
soliści – Maria Agresta, Bryn Terfel oraz nasz rodak Piotr Becza-
ła w roli Cavaradossiego. Ten krótki wyjazd nie ograniczy się 
tylko do spektaklu operowego. Zdążymy także zobaczyć Ring, 
przespacerować się po zaułkach miasta i wypić kawę w jednej 
ze słynnych wiedeńskich kawiarni. Chętni będą mogli zwiedzić 
Muzeum Historii Sztuki w towarzystwie polskojęzycznego history-
ka sztuki. Wyjazd poprowadzi znawca opery i win Wojciech Giebuta.

Dzień 1
O godzinie 8.00 wyjedziemy z Krakowa, aby wczesnym popołudniem 
dojechać do Stolicy Austrii. Po drodze zatrzymamy się w Mikulovie 
na Morawach, gdzie chętni będą mogli zjeść lunch w jednej z tam-
tejszych restauracji. Po przyjeździe do Wiednia zakwaterujemy się 
w hotelu 3*** położonym 2 kilometry od centrum miasta. Po czasie 
na odpoczynek i przygotowanie się do spektaklu pojedziemy do Wie-
deńskiej Opery. Tego wieczoru usłyszymy Wiedeńskich Filharmoni-
ków, orkiestrę grającą na co dzień w tutejszej operze, a także plejadę 
gwiazd światowego formatu: Toskę zaśpiewa Maria Agresta, Cavara-
dossiego Piotr Beczała, a barona Scarpię kreował będzie Bryn Terfel. 
Po spektaklu zaprosimy Państwa na krótki spacer po wieczornym 
Wiedniu, a następnie wrócimy do hotelu. 

Dzień 2
Po śniadaniu wykwaterujemy się z hotelu, aby całe przedpołudnie 
spędzić w Wiedniu. Wraz z przewodnikiem przespacerujemy się po Rin-
gu i przejdziemy przez dziecińce cesarskiego Hofburga. Chętni będą 
mogli wybrać się do słynnej galerii malarstwa – Kunsthistoriches 
Museum. Tam, wraz z komentarzem historyka sztuki oglądniemy 
dzieła Caravaggia, Rembrandta, Vermeera i Bruegela. W przerwie 
zwiedzania znajdziemy chwilę czasu na wiedeńską kawę i apfelstrudel 
w muzealnej kawiarni uznawanej za jedną z najpilniejszych w całym 
Wiedniu. Po wizycie w muzeum znajdziemy jeszcze chwilę czasu wolne-
go na zakupy lub posiłek przed wyjazdem. Chętni będą mogli zaopatrzyć 
się w słynne kanapki Trześniewskiego na drogę. Wczesnym popołu-
dniem ruszymy w kierunku Polski.  Powrót do Krakowa przewidywany 
jest późnym wieczorem. 
Dla chętnych z innych regionów Polski organizujemy przelot samolotem 
i transfery lotniskowe. 

Gwarantujemy:
- przejazd komfortowym autokarem z Krakowa;
- bilet do opery wiedeńskiej na spektakl z gwiazdorską obsadą (bilet grupy 
cenowej 7) z możliwością dopłaty za bilet wyższej kategorii;
- książeczkę z programem i librettem w języku polskim; 
- nocleg w pokoju dwuosobowym w hotelu o standardzie 3***;
- śniadanie kontynentalne;
- spacer po Wiedniu z przewodnikiem;
- pakiet ubezpieczeń; 
- zestawy słuchawkowe na czas zwiedzania;
- składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny; 
- drukowane materiały informacyjne na temat Wiednia; 
- opiekę pilota, przewodnika i specjalisty w dziedzinach sztuki i muzyki 
operowej.

Cena nie obejmuje:
- wyżywienia (z wyjątkiem śniadania);
- ewentualnych biletów wstępów do muzeów.

Dodatkowo płatne: 
- dopłata do pokoju jednoosobowego – 80 EUR;
- zwiedzanie Muzeum Historii Sztuki z polskojęzycznym przewodnikiem 25 
EUR;
- dopłata do wyższych kategorii biletów operowych – (kat. 5 – dopłata 50 
EUR/os., kat. 2 – dopłata 170 EUR/os.).
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Dla wszystkich, którzy wykupią wycieczkę do końca 
marca 2023 roku w prezencie zestaw dwóch win 
z najstarszej winnicy w Austrii*
*wina do odebrania w jednym ze sklepów DW lub w autokarze 
w dniu rozpoczęcia imprezy


