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podróże z winem
w Polsce

Weekend z Teatrem
w Krakowie
Teatr Stary – Teatr STU – Teatr Słowackiego
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. Punktem kulminacyjnym
będzie spektakl w 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.

Teatr Stary w Krakowie

Termin: 22–24 marca 2019
Cena: 1390 zł
Dzień 1 Psychoterapolityka
Chętnych zaprosimy na tea time w sali kominkowej Dworu Sieraków.
Następnie przejedziemy do Krakowa, gdzie czeka nas kolacja połączona
z degustacją win w jednaj z restauracji położonych w centrum miasta,
ale w bezpiecznej odległości od głównych szlaków turystycznych.
Wieczorem zobaczymy fantastyczną komedio-farsę pt.: Psycho-terapolityka w Teatrze Scena STU. Po teatrze powrót do Sierakowa. Późnym
wieczorem omówienie spektaklu przy kieliszku wina lub koniaku

Dzień 2 Narodowy Teatr Stary
Do południa proponujemy czas wolny i odpoczynek w Dworze
Sieraków. Po wczesnym lekkim lunchu, któremu towarzyszył będzie
wybór różowych win przejedziemy do Krakowa. Udamy się na spacer
szlakiem teatru, podczas którego między innymi zwiedzimy „od kulis
po strych” teatr Słowackiego. Zaglądniemy także do muzeum teatru
i kawiarni Jama Michalika. W świat dawnego krakowskiego teatru
wprowadzi nas licencjonowany przewodnik miejski i polonistka w
jednej osobie. Wczesnym wieczorem przejdziemy na kolację z winami w
restauracji sąsiadującej z Narodowym Teatrem Starym, a po niej udamy
się na spektakl muzyczny pt.: Głód – inspirowany głośną książka Martina
Caparrósa o tym samym tytule. Po spektaklu kawa i ciastko w jednej z
krakowskich kawiarni. Późnym wieczorem powrót do Sierakowa.

Dzień 3
Po śniadaniu wykwaterowanie i powrót do domów.
Wyjazd prowadzi Artur Boruta

Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany kolejności
realizacji poszczególnych punktów programu.
Gwarantujemy:
Zakwaterowanie: 2 noclegi w Dworze Sieraków w pokojach
dwuosobowych; (pokoje jednoosobowe za dopłatą 200 zł), wyżywienie:
2 śniadania, 1 obiad, 2 kolacje, wina do obiadów/kolacji w ilości
ok. ½ butelki na osobę; zwiedzanie Krakowa „Szlakiem teatrów”
z przewodnikiem; bilety wstępu do zwiedzanych obiektów; bilety na 2
spektakle teatralne; opiekę pilota-specjalisty winiarskiego; materiały
informacyjne.
Dodatkowo płatne: dopłata do pokoju jednoosobowego 200 PLN;
posiłki, napoje i świadczenia niewymienione w ofercie; ewentualne
dodatkowe bilety wstępu do zwiedzanych obiektów.

Teatr im. Juliusza Słowackiego
Organizatorem wycieczki jest Wine Service sp. z o.o.
Rezerwacja: rezerwacje@wine-service.pl, tel. kom. 0 722 100 224
www.podrozezwinem.pl

