HISZPANIA - ANDALUZJA
Termin:

26.03 – 02.04.2019

Costa del Sol, czyli Wybrzeże Słońca to region turystyczny w Andaluzji, obejmujący
wybrzeże śródziemnomorskie między Gibraltarem a przylądkiem Cabo de Gata. Znajduje
się tu wiele znanych kąpielisk morskich :
Torremolinos, Marbella, Malaga. Oprócz słońca, przyjaznego zimą i ciepłego
klimatu, turyści znajdą tu bogactwo zabytków związanych z burzliwą historią Hiszpanii.
Obowiązkowym punktem pobytu jest wyprawa do Granady gdzie znajduje się jedyny
zachowany w takim stanie arabski zamek Alhmabra. Warto odwiedzć Cordobę, Rondę, a
jeśli starczy czasu to i Sewillę oraz
najpiękniejsze pueblos blancos z typową dla tego regionu białą zabudową.
Cena: 2.850 PLN
Cena obejmuje:
• Przelot międzynarodowy do Hiszpanii liniami RYANAIR (z bagażem kabinowym
– 1 mała torebka o wymiarach 40 x 20 x 25 cm i 1 sztuką bagażu
rejestrowanego o wadze 20 kg)
• Przejazdy klimatyzowanym autobusem wg programu
• 7 noclegów w hotelu Puente Real 4* (opis poniżej), pokoje 2-osob. z łazienką i
klimatyzacją. Pokoje 1 osobowe za dopłatą 800 zł.
• 7 śniadania i 7 kolacji (w zależności od terminu), 1 l wody i 1 l wina do kolacji
• Opiekę polskiego pilota i usługi miejscowych przewodników (podczas wycieczek),
• Wycieczkę do Granady i wycieczkę do Gibraltaru z biletami wstępu oraz
usługami przewodników,
• Ubezpieczenie Signal Iduna NW (10.000 PLN), KL (17.000 EUR), bagaż (1000 PLN)
HOTEL : PUENTE REAL 4* TORREMOLINOS
29620 Torremolinos (Málaga)
Tel. (+34) 952.376.514
POŁOŻENIE
Kompleks hotelowy Puente Real położony jest w miejscowości Torremolinos, przy
szerokiej piaszczystej plaży, w odległości 15 min spacerem od centrum miasta. Leżaki i
parasole na plaży miejskiej są płatne. W pobliżu sklepy, bary, restauracje, przystanek
autobusowy. Do dyspozycji gości jest 675 pokoi i apartamentów w budynku głównym (9
pięter) oraz pawilonie (3 kondygnacje).
Odległość od lotniska w Maladze – 4 km.
POKOJE
Zakwaterowanie w standardowych, klimatyzowanych pokojach 2-osobowych z balkonem
i łazienką.
Każdy pokój wyposażony jest w telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej,
telefon oraz odpłatnie w mini bar i sejf . W łazience znajduje się wanna/prysznic i
suszarka do włosów. Pokoje z widokiem na morze lub o podwyższonym standardzie na
zamówienie i za dopłatą.
UDOGODNIENIA
Restauracja bufetowa oferuje panoramiczne widoki na Morze Śródziemne. W obiekcie
mieści się także bar z kawiarnią. Do dyspozycji Gości ponadto
sklep, otwarty basen z tarasem słonecznym i barem, korty tenisowe (płatne), bilard.

Program:
1. DZIEŃ MALAGA
Zbiórka w Porcie Lotniczym Warszawa - Modlin. Wylot do Malagi. Transfer do hotelu na
Costa del Sol. Zakwaterowanie (na 7 nocy).
2. – 7. DZIEŃ Wypoczynek na Costa del Sol – w trakcie wycieczki po Andaluzji
8. DZIEŃ
Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko w Maladze. Wylot do Warszawy.
Wypoczynek na wybrzeżu Costa del Sol, w trakcie 2 wycieczki w cenie:
GIBRALTAR
Wycieczka na Gibraltar, skalisty półwysep leżący u wyjścia Morza Śródziemnego na
Ocean Atlantycki. Gibraltar stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii i obowiązuje
tu płatność funtami brytyjskimi. Zwiedzanie jednej z najciekawszych jaskiń w Europie –
San Miguel. Obowiązkowym punktem programu będzie spotkanie z magotami,
największą atrakcją turystyczną Gibraltaru, półdzikimi małpkami, które słyną z
zaczepiania turystów. Przejazd pasem startowym brytyjskiego lotniska, skąd w ostatnią
drogę wystartował Liberator z generałem Sikorskim na pokładzie.
GRANADA
Po wczesnym śniadaniu wyjazd do Grenady. W tym wspaniałym mieście zachowało się
najwięcej zabytków z czasów muzułmańskich i stąd jego mauretański urok. Wizyta w
najcenniejszym klejnocie Grenady, czyli Alhambrze – kompleksie pałacowo-ogrodowym
z XIV wieku, wybudowanym przez
mauretańską dynastię Nazari. Pałac-forteca jest ukoronowaniem i najwspanialszym
osiągnięciem kultury i sztuki arabskiej w Europie. Po zdobyciu Grenady, w Alhambrze
mieszkała również para królewska – Izabela i Ferdynand. Dziś, Alhambra jest pomnikiem
narodowym zachwycającym fantastycznymi arabeskami zdobiącymi pałac Nazari oraz
kolorowymi ogrodami otaczającymi pałace. Spacer po starym mieście – kościół Santa
Ana (z zewnątrz), średniowieczna dzielnica żydowska El Albaicin ze wspaniałym punktem
widokowym na Alhambrę i gąszczem wąskich uliczek, wśród których
mieszczą się typowe hiszpańskie bary serwujące przekąski tapas. Katedra z 1523 roku z
grobowcami obojga królów katolickich Izabeli i Ferdynanda (wejście do kaplicy
królewskiej). Powrót do hotelu na kolację.
Dla bardziej aktywnych, proponujemy dodatkowe wycieczki w czasie pobytu,
za łączną cenę 110 euro ( to nie jest obowiązkowe) !
Deklarację udziału w tych wycieczkach należy złożyć w dniu zapisu, opłata na miejscu u
pilota (po realizacji wycieczek pilot rozliczy się z pobranych kwot).
1. Kordoba –( Uwaga: w przypadku zamknięcia meczetu Mezquita Catedral
przez władze lokalne odbędzie się wycieczka do Sevilli )
Całodniowa wycieczka do jednego z najsłynniejszych miast Hiszpanii wpisanych na listę
UNESCO. Program zwiedzania obejmuje zwiedzanie meczetu Mezquita, starego miasta
oraz dzielnicy żydowskiej. Kordoba jest miastem położonym na brzegu rzeki
Gwadalkiwir. Jedenaście wieków temu kalifat Kordoby był jednym z najbardziej
wpływowych jednostek organizacyjnych ówczesnego świata. Miasto liczyło około miliona
mieszkańców. Przepiękny meczet wybudowany przez Arabów zachował się nietknięty
głównie dlatego iż został przekształcony w kościół. Dzięki temu połączeniu stanowi
unikatowe na skalę światową połączenie stylów architektonicznych islamu oraz
chrześcijaństwa. Po wizycie w meczecie, udajemy się do pełnej krętych uliczek oraz
zaułków dzielnicy żydowskiej.

2. Ronda:
Ronda, miasto - dusza Andaluzji, to jedno z najbardziej niezwykłych i romantycznych
miast Andaluzji. Jego urok odkryli już przybywający tu licznie XIX-wieczni podróżni i
pisarze. Zainspirowany miasteczkiem Hemingway stworzył swoją powieść Komu bije
dzwon. Ostatnim doczesnym życzeniem Orsona Wellesa było rozsypanie jego prochów
na tutejszej arenie walk byków - niestety, tego przywileju mu odmówiono; w Rondzie
miały miejsce także wydarzenia które stały się kanwą słynnej opery Carmen.
3. Malaga (pół dnia) – (wycieczka pociągiem lub autobusem komunikacji lokalnej)
Miasto Antonio Banderasa i Pabla Picassa - i choć słynny malarz opuścił miasto w wieku
10 lat, to Malaga wciąż żyje dumą jego sławy. Zobaczyć tu można dom, w którym
narodził się artysta - Museo-Casa Natal Picasso, a także poświęcone jego sztuce
muzeum - Museo Picasso. Innymi atrakcjami miasta są Alcazaba i zamek Gibralfaro.
Wpłaty za wycieczkę można dokonywać w 3 ratach :
I rata do 31 grudnia 2018 r

500,00 PLN

II rata do 31 stycznia 2019 r

1000,00 PLN

III rata do 28 lutego 2019 r

1350,00 PLN

Zamawiamy autokar na dowóz do i z lotniska płatny dodatkowo ok. 100,00 PLN
od osoby. Informację o korzystaniu z autokaru proszę podać przy opłacie.
Rezygnacja z wycieczki w terminie krótszym niż 30 dni przed wyjazdem, bez wskazania
osoby zastępczej, spowoduje utratę 100% wpłaty. W przypadku wskazania osoby
zastępczej rozliczenie finansowe następuje między osobami zainteresowanymi po
uprzednim powiadomieniu organizatora wycieczki.
Zapisy przyjmuje koleżanka:
Grażyna Cymcyk 502 666 380
Opłatę za wycieczkę można przekazać przelewem na konto PTTK Oddział WarmińskoMazurski w Olsztynie: 19 1500 1562 1215 6004 7189 0000 z dopiskiem: „Wycieczka
ANDALUZJA”
Wpłaty gotówkowe są przyjmowane w każdą środę , w godz. 12- 14 w Klubie Turysty
PTTK Wysoka Brama Olsztyn.
ZAPRASZAMY

