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KONCERT NOWOROCZNY Z MAZOWSZEM

16.01.2022r

Brwinów - cmentarz parafialny z grobem Jarosława Iwaszkiewicza, Stawisko - Muzeum Anny i Jarosława
Iwaszkiewiczów, to miejsce, którego najcenniejszą wartością jest autentyczność, mimo upływu wielu lat od śmierci
Iwaszkiewiczów – sprawia wrażenie, jakby Gospodarze byli tylko chwilowo nieobecni; Otrębusy - Centrum
Folkloru Polskiego - Pałac Karolin, Koncert Noworoczny z Zespołem MAZOWSZE w niecodziennym repertuarze.
Przeniesiemy się na sale balowe Wiednia i do argentyńskich klubów. Usłyszymy najpiękniejsze walce, tanga, polki i
czardasze. A to wszystko w wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry PZLPiT "Mazowsze", pod dyrekcją
maestro Jacka Bonieckiego. Gwiazdą wieczoru będzie dama polskiej sceny operowej - Grażyna Brodzińska.
Program:
Wyjazd z Warszawy, przejazd do Brwinowa
Brwinów - cmentarz parafialny z grobem Jarosława Iwaszkiewicza,
Stawisko - MUZEUM ANNY I JAROSŁAWA IWASZKIEWICZÓW, to miejsce,
którego najcenniejszą wartością jest autentyczność, mimo upływu wielu lat od
śmierci Iwaszkiewiczów – sprawia wrażenie, jakby Gospodarze byli tylko
chwilowo nieobecni;
Otrębusy - CENTRUM FOLKLORU POLSKIEGO - Pałac Karolin,
Koncert Noworoczny z Zespołem MAZOWSZE w niecodziennym repertuarze. Przeniesiemy się na sale balowe
Wiednia i do argentyńskich klubów. Usłyszymy najpiękniejsze walce, tanga, polki i czardasze. A to wszystko w
wykonaniu solistów, chóru, baletu i orkiestry PZLPiT "Mazowsze", pod dyrekcją maestro Jacka Bonieckiego.
Gwiazdą wieczoru będzie dama polskiej sceny operowej - Grażyna Brodzińska.
Powrót do Warszawy
UWAGA: kolejność realizacji programu może ulec zmianie. WIELKIMI LITERAMI zaznaczono obiekty
zwiedzane wewnątrz (biletowane). Senior – osoba, która w dniu wyjazdu ma ukończone 55 lat
Cena zawiera: przejazd klimatyzowanym autokarem, opiekę pilota - przewodnika na całej trasie wycieczki
realizację programu (bilety wstępu, przewodników miejscowych), ubezpieczenie NNW (5000 zł), zestawy Tour
Guide podczas zwiedzania z przewodnikiem
Cena nie zawiera:- biletu na koncert zespołu Mazowsze: 100 zł/os - gwarantowanego podwójnego miejsca w
autokarze: 49 zł/os - zestawu obiadowego: 40 zł/os (płatność w biurze), 43 zł/os (płatność u pilota)
Możliwość wyboru zestawu mięsnego lub wegetariańskiego.
WYJAZD: 09:30 - Warszawa, parking przed PKiN (Kinoteka) POWRÓT: 20:30 - Warszawa,
Cena/os.: 128 PLN

Cena senior: 115 PLN

Organizator BP ARTUR
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