Hiszpania- Andaluzja 6 dni
Termin: 19-24.03.2015
Program ramowy
DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku Okęcie w Warszawie. Odprawa bagażowo-paszportowa. Wylot do
Hiszpanii. Przylot na lotnisko w Maladze. Odprawa paszportowo-bagażowa. Przyjazd
na nocleg w okolicach Malagi. Zakwaterowanie, obiadokolacja. Nocleg.
DZIEŃ 2
Po śniadaniu przejazd do Granady i zwiedzanie miasta: spacer po krętych uliczkach
centrum miasta - Alcaiceria (arabski bazar) i gotycka katedra z kaplicą królewską,
budowle Maurów będące częścią Alhambry: Pałace Nasrydów - arcydzieło architektury
charakteryzujące się wspaniałą kompozycją przestrzeni, wody, światła i dekoracji oraz
Generalife - letnia rezydencja dynastii Nasrydów, spacer po urokliwej dzielnicy
Albaicin, z której zobaczymy piękną panoramę Alhambry na tle gór Sierra Nevada.
Obiadokolacja i nocleg w okolicach Granady.
DZIEŃ 3
Po wczesnym śniadaniu przejazd do Kordoby. Spacer po starówce: wąskie
wybrukowane uliczki (w tym słynna uliczka kwiatowa), zaułki i kute bramy z żelaza;
zwiedzanie: Mezquita - czyli Wielki Meczet, budowany od VIII wieku, synagoga i
Puente Romano, rzymski most na Gwadalkiwirze. Po południu przejazd do Sewilli –
stolicy Andaluzji - przejazd po portowej dzielnicy El Arenal słynnej z Plaza de Toros de
la Maestranza, promenady Cristobal Colon, posągu Carmen, Torre del Oro
(dwunastobocznej arabskiej wieży). Obiadokolacja i nocleg w okolicach Sewilli.
DZIEŃ 4
Po śniadaniu ciąg zwiedzania Sewilli - tereny Parku Marii Luizy z przepiękną
wizytówką miasta Plaza de Espana. Następnie spacer najstarszą dzielnicą Santa Cruz ogromna gotycka katedra i mauretańska dzwonnica La Giralda. Przejazd do Kadyksu zwanego "małą Hawaną", najstarszego miasta w Europie założonego przez Fenicjan
3000 lat temu, uważanego za kolebkę flamenco. Miasto najlepiej podziwiać ze szczytu
barokowej wieży Torre Tavira, skąd rozpościera się widok na port, szerokie aleje
nadmorskie, plażę de la Caleta, wąskie uliczki starówki, XVIII-wieczną katedrę Nueva
oraz liczne kościoły. Przejazd w okolice Kadyksu na obiadokolację i nocleg.
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd do Rondy - miasta zawieszonego na dwóch wzniesieniach
przedzielonych imponującą przepaścią – Tajo (różnica poziomów 130 m), zwiedzanie:
Kolegiata Najświętszej Marii Panny, starówka, dom Juana de Bosco, XVI -wieczny
most Puente Nuevo łączący dwie części miasta oraz areny do walki z bykami. Przejazd
do Malagi, zwiedzanie miasta: zamek Gibralfaro, starówka z przepiękną katedrą,
bodega El Pimpi – jedno z ulubionych miejsc lokalnych celebrytów , dom-muzeum
Pablo Picassa. Obiadokolacja i nocleg na Costa del Almeria
DZIEŃ 6
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko w Maladze. Odprawa
paszportowo-bagażowa. Wylot z Hiszpanii. Przylot do Warszawy. Odprawa bagażowa.
CENA:
2795 zł/os.
Prosimy o wpłatę zaliczki 500zł /os do 30.10.2014 co spowoduje utrzymanie dobrej
ceny biletów.
Cena zawiera:
-przelot samolotem,
-opłaty lotniskowe,
- transfery z lotniska do hotelu i na lotnisko w Hiszpanii,
-5 noclegów w hostelu /hotelu klasy turystycznej - pokoje 2-4-osobowe z łazienkami,
- 5 śniadań, 5 obiadokolacji,
- transport autokarem na terenie Hiszpanii podczas realizacji programu
-opiekę pilota-przewodnika,
-ubezpieczenie (NW, KL, bagaż), podatek VAT,
Cena nie zawiera:
biletów wstępu do zwiedzanych obiektów opłat za przewodników lokalnych (około 8085 € - kwota łączna na bilety wstępu i przewodników w Kordobie i Granadzie
- napojów do obiadokolacji
- przejazdu do i z Warszawy
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