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Program pobytu

Oferta ta adresowana jest do wszystkich melomanów i ludzi, dla których 
muzyka jest nieodłączną częścią życia. Podczas tej podróży studyjnej 
poznacie Państwo bliżej polskich kompozytorów, zobaczycie ich rodzinne 
strony, miejsca gdzie mieszkali i tworzyli. Zrozumiecie co ich inspirowało i 
dawało natchnienie. Bogata oferta programów koncertowych – od 
oryginalnych grup folklorystycznych występujących w karczmach, 
poprzez klasyczne koncerty w przepięknych wnętrzach, aż do wieczorów 
jazzowych w średniowiecznych piwnicach i modnych klubach, a to 
wszystko w wykonaniu najlepszych polskich artystów sprawi, że 
różnorodność polskiej muzyki jeszcze długo będzie wibrowała w Państwa 
uszach po powrocie do domu.  

Poniedziałek

Do południa:! przylot do Krakowa na lotnisko Balice
Po południu:! wycieczka objazdowa po Starym Mieście i Kazimierzu pojazdami elektrycznymi typu 
! ! „Melex” (czas trwania ok. 60 minut)
Wieczorem: ! wspólna kolacja w zabytkowym lokalu połączona z występem krakowskiej grupy 
! ! folklorystycznej

Wtorek

Do południa:! wolny czas do dyspozycji, możliwość indywidualnego zobaczenia artystów ulicznych - 
! ! kapeli cygańskich, akordeonistów, śpiewaków, etc. 
Po południu:" zwiedzanie zabytkowej dzielnicy żydowskiej Kazimierza
Wieczorem:! wspólna kolacja w żydowskiej dzielnicy Kazimierz, połączona z koncertem grupy 
! ! klezmerskiej

Środa

Rano:" " wyjazd do Zakopanego, stolicy polskich Tatr. Wjazd na górę Gubałówkę (wys. 1126 m 
! ! npm), spacer z możliwością podziwiania pięknych tatrzańskich widoków. Obiad w 
! ! staropolskiej karczmie przy dźwiękach kapeli góralskiej. Koncert muzyki kameralnej w Willi 
! ! Atma, górskiej posiadłości znanego polskiego kompozytora 1. połowy XX wieku, Karola 
! ! Szymanowskiego, w wykonaniu kwartetu smyczkowego z ekspresyjnymi utworami, 
! ! inspirowanymi góralską muzyką.
Wieczorem:" powrót do Krakowa. 

Czwartek

Do południa:" zwiedzanie Zamku Królewskiego na Wawelu. Koncert Zespołu Muzyki Dawnej, który w 
! ! zabytkowych komnatach zagra specjalnie dla Państwa utwory renesansu i wczesnego 
! ! baroku
Wieczorem:" spektakl operowy w zabytkowych wnętrzach Teatru im. J. Słowackiego
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Piątek

Rano:" " wyjazd do Żelazowej Woli, domu narodzin najwybitniejszego polskiego kompozytora 
! ! Fryderyka Chopina. Recital fortepianowy w wykonaniu utalentowanego polskiego pianisty 
! ! młodego pokolenia
Po południu: " transfer do hotelu
Wieczorem: " kolacja w warszawskiej restauracji i wieczór w klubie jazzowym 

Sobota:

Do południa:" wizyta w multimedialnym Muzeum Fryderyka Chopina, otwartym z okazji obchodów Roku 
! ! Chopinowskiego 2010
Po południu: " zwiedzanie Miasta Stołecznego Warszawy śladami najwybitniejszego polskiego 
! ! kompozytora, który mieszkał tutaj do 19 roku życia
Wieczorem: " transfer na lotnisko Okęcie
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Uwaga: powyższy plan jest jedynie propozycją. Długość pobytu gości i propozycje programowe mogą być 
oczywiście dostosowane do Państwa indywidualnych życzeń!
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