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hiszpAniA / AndAluzjA

zwIEDzaNIE I wyPOczyNEK

AnDALuZJA – najludniejszy i drugi pod względem wielkości region autonomiczny
hiszpanii, położony nad morzem Śródziemnym. ciepły, śródziemnomorski
klimat, wspaniałe krajobrazy, perły architektury i znakomita baza turystyczna
przyciągają tutaj co roku miliony wczasowiczów z całej europy. można tu zobaczyć
średniowieczne twierdze maurów, muzułmańskie meczety, imponujące katedry
katolickie i starożytne rzymskie mosty. stąd wywodzi się taniec flamenco, tradycja
hiszpańskiej corridy i słynne wino malaga. andaluzja to miejsce gdzie można zobaczyć
tradycyjną hiszpańską kulturę i zwyczaje.
BEnALMADEnA – nowoczesny kurort nadmorski z szeroką piaszczystą plażą,
położony niedaleko malagi, posiadający rozbudowaną bazę noclegową
i gastronomiczną. do dyspozycji są liczne sklepy, kafejki, eleganckie restauracje,
dyskoteki i centra handlowe. miasto jest oazą zieleni, znajdziemy tu liczne parki,
ogrody i trasy spacerowe.
ZAKWAtEROWAnIE: Hotel „SAn fERMIn”*** – obiekt o bardzo dobrym
standardzie, położy w centrum benalmadeny, około 300 metrów do plaży.
otoczony jest rozległym terenem zielonym z basenem, placem zabaw i barem.
zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych wyposażonych w pełny węzeł sanitarny,
klimatyzację (W CEnIE), tV i telefon. na miejscu duża restauracja hotelowa,
bar i parking. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu kilka sklepów, deptak i park.
WYŻYWIEnIE: Śniadania i obiadokolacje w hotelach w hiszpanii podawane
w formie bufetowej - bardzo obfity szwedzki stół z daniami klasycznej kuchni
europejskiej oraz lokalnymi daniami śródziemnomorskimi. Śniadania w hotelach
tranzytowych we Francji i we Włoszech serwowane w wersji kontynentalnej
(skromne danie w postaci ciepłego napoju oraz pieczywa z dodatkami).
RAMOWY PROGRAM IMPREZY:
DZIEŃ 1: Wyjazd z polski zgodnie z rozkładem jazdy. przejazd przez niemcy,
Francję do BESAnCOn (ok. 1200 km), zakwaterowanie w hotelu w okolicach
besancon, nocleg.
DZIEŃ 2: Śniadanie w hotelu, przejazd przez Francję (dijon, lyon, montpellier)
do aViGnon. spacer po AVIGnOn – średniowieczne miasto z piękną starówką.
przejazd przez północną hiszpanię na wybrzeże costa brava, przyjazd do hotelu
w okolicy LLOREt DE MAR, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 3: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, wyjazd na południe hiszpanii;
przejazd przez barcelonę, Walencję, Granadę (ok. 1050 km), krótki spacer po
WALEnCJI (w miarę wolnego czasu). przyjazd do BEnALMADEnY w godzinach
wieczornych, zakwaterowanie w hotelu „san Fermin”, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 4 – 12: pobyt w BEnALMADEnIE, wypoczynek aktywny i mniej aktywny,
codziennie śniadanie i obiadokolacja w hotelu. W programie przewidujemy

następujące wycieczki (w cenie):
SEWILLA – wycieczka całodniowa do stolicy andaluzji. zobaczymy między innymi
pałac alkazar, katedrę gotycką, plac hiszpański, park marii luizy.
ROnDA i GIBRALtAR – w trakcie tego wyjazdu zobaczymy prawdziwy hiszpański
„interior”, słynne „pueblos blancos” (białe miasta) oraz przepięknie położone
miasteczko ronda, którego zabudowania rozłożone są na wysokich skalistych
zboczach gór sierra de Grazalema. W drugiej części wycieczki przejedziemy
wybrzeżem costa del sol do Gibraltaru. W tej brytyjskiej enklawie zobaczymy
wspaniałą panoramę cieśniny Gibraltarskiej z wybrzeżami afryki, starówkę,
twierdzę oraz tablicę poświęconą gen. W. sikorskiemu.
CORDOBA – całodniowa wycieczki do dawnej stolicy imperium maurów na
półwyspie iberyjskim. miasto, które niegdyś było największym i najbogatszym
ośrodkiem miejskim zachodniej europy szczyci się wspaniałymi zabytkami.
zwiedzimy między innymi słynny meczet mezguita (obecnie katedra
chrześcijańska), twierdzę alkazar, dzielnicę muzułmańską i dzielnicę żydowską.
MALAGA „BY nIGHt” – wieczorny spacer po stolicy regionu. zobaczymy między
innymi olbrzymią katedrę z XViii w., stare miasto, w lokalnych tawernach
spróbujemy znakomitego wina malaga.
W trakcie pobytu istnieje możliwość skorzystania z wycieczek fakultatywnych
(dodatkowo płatne):
AfRYKA – MAROKO. przejazd autokarem do tarify (miejsce spotkania wód
atlantyku i morza Śródziemnego), rejs promem przez cieśninę Gibraltarską do
portu tanger w maroku. objazd autokarem ulicami tangeru, spacer po dzielnicy
nowoczesnej i starym mieście, wizyta na targu arabskim. Cena ok. 65 €/ os.
cena obejmuje: transport autokarem do tarify, rejs promem, zwiedzanie tangeru
z lokalnym przewodnikiem, obiad w restauracji, opłaty graniczne, obsługę pilota.
uwaga – konieczny ważny paszport !!
KOnCERt fLAMEnCO - wieczorny wypad do torremollinos na koncert Flamenco.
Cena ok. 35 €/ os. cena obejmuje: przejazd, bilet wstępu, drink.
CORRIDA – pokaz walki byków. Cena ok. 55 €/ os. W cenie: przejazd, bilet wstępu.
DZIEŃ 13: Śniadanie we wczesnych godzinach rannych, wykwaterowanie z hotelu,
wyjazd z banalmadeny; przejazd przez Granadę, Walencję, na wybrzeże costa
brava, zakwaterowanie w hotelu koło LLOREt DE MAR, obiadokolacja, nocleg.
DZIEŃ 14: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd lazurowym Wybrzeżem
przez Francję, do Włoch. po drodze postój w SAn REMO - spacer po słynnym
kurorcie. przejazd do hotelu w okolicach Genui, zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
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TERMINY

Cena za os.
w PLN

1
2

23.06 – 08.07
08.09 – 23.09

3 410
3 320

STAŁE oPŁATY / ZNIŻKI

zniżka dl dzieci do lat 10 jako 3. os. w pok. na dostawce

- 510

CENA oBEJMUJE

transport autokarem klasy luX (toaleta, barek, klimatyzacja, tV), 10
noclegów w hotelu „san Fermin” w benalmadenie koło malagi, 2 noclegi
tranzytowe w hotelach we Francji i we Włoszech, 2 noclegi tranzytowe
w hotelach w hiszpanii, na wybrzeżu costa brava, wyżywienie: 10 śniadań
i 10 obiadokolacji w hotelu „san Fermin”, 2 śniadania i 2 obiadokolacje
w hotelu tranzytowym w hiszpanii, na wybrzeżu costa brava, 1 kolację
w hotelu tranzytowym we Włoszech, 2 śniadania w hotelach tranzytowych
we Włoszech i we Francji, 4 wycieczki autokarowe na miejscu (sewilla,
malaga, cordoba oraz Gibraltar), opiekę pilota / przewodnika, opłaty
drogowe i graniczne, lokalną opłatę klimatyczną, ubezpieczenie kl i nnW.
CENA NIE oBEJMUJE

obligatoryjnych kosztów związanych z realizacją imprezy (biletów wstępu
do zwiedzanych obiektów, rejsu do portofino, obsługi przewodników
lokalnych (cordoba, sewilla, Gibraltar), zestawu audioguide) – ok. 130 €/
os., obowiązkowej składki na tFG – 10 zł/ os., kolacji w pierwszym dniu
(we Francji), napoi do obiadokolacji (cola, fanta, piwo), dopłaty do pokoju
1 os. – 900 zł., świadczeń nie ujętych w programie.
UwAgI

program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmianie.
uzależnione jest to od czasu przejazdów, godzin otwarcia oraz dostępności
zwiedzanych obiektów. pilot nie oprowadza po zwiedzanych obiektach.
ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie. każdy uczestnik musi posiadać
ważny dowód osobisty lub paszport. uczestnicy wycieczki fakultatywnej
do maroka muszą posiadać paszport.

DZIEŃ 15: Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu, przejazd do
centrum GEnuI, zwiedzanie miasta, czas wolny. po południu
rejs statkiem wycieczkowym do PORtOfInO – dawnej wioski
rybackiej, obecnie eleganckiego kurortu, przepięknie położonego
nad morzem liguryjskim. W godzinach wieczornych (ok. 19.00)
wyjazd w kierunku polski, przejazd przez północne Włochy.
DZIEŃ 16: nocny przejazd przez austrię, czechy. przyjazd do
katowic w godzinach południowych.

