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Wycieczka do słonecznej Andaluzji – 10 dni 

   
DZIEŃ  1 PRZELOT DO MALAGI 

Zbiórka uczestników  na lotnisku Okęcie, odprawa bagażowa o godz. 17.30 i wylot do Malagi o godz. 19.30. 
Przylot do Malagi o godz. 23.30, odbiór bagaży i przejazd do hotelu na nocleg w ok. Malagi. 

 

DZIEŃ  2       GRANADA 
Po śniadaniu przejazd do Granady  na zwiedzanie miasta. Spacer po krętych uliczkach 

centrum miasta - Alcaiceria (arabski bazar) i gotycka katedra z kaplicą królewską. 

Następnie  zwiedzanie (zależne od uzyskania biletów na dany dzień) najwspanialszego 

zabytku kultury arabskiej w Europie - kompleksu pałacowego Alhambra  - zobaczymy 
Pałac Nasrydów -  arcydzieło architektury charakteryzujące się wspaniałą kompozycją 

przestrzeni, wody, światła i dekoracji oraz ogrody Generalife.  Po południu  spacer po 

Albaicin - urokliwej dzielnicy arabskiej, położonej na wzgórzu, z której zobaczymy 
panoramę Alhambry na tle gór Sierra Nevada.Przejazd do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

DZIEŃ  3       CORDOBA  
Śniadanie i  przejazd do Cordoby stolicy średniowiecznego państwa Maurów, 

malowniczo położonej nad rzeką Gwadalkiwir. Zwiedzimy zespół fortyfikacji 

Alkazar, katedrę La Mezquita (dawny wielki meczet Omajjadów), dzielnicę 
żydowską  Juderia oraz Puente Romano - 16 łukowy rzymski most na rzece 

Gwadalkiwir. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

Możliwość zorganizowania wieczorku integracyjnego przy muzyce (Płatne 

dodatkowo – ok. 35 EUR/os.) 
 

DZIEŃ  4       RONDA - MARBELLA 

Śniadanie i  przejazd do Rondy, jednego z najbardziej interesujących miast 
Andaluzji. Miasto położone jest na dwóch skałach połączonych mostem 

Puente Nuevo. W dole znajduje się głęboki na ponad 100 metrów wąwóz rzeki 

Guadalevin, zwany El Taji. Dzięki swojemu położeniu Ronda była idealną 
fortecą i pozostała stolicą islamskiego królestwa aż do 1485 roku. Ronda jest 

również kolebką hiszpańskiej corridy. Znajduje się tu najstarsza i największa 

w Hiszpanii arena Plaza de Toros, na której od 1785 roku odbywają się 
corridy. W Museo Taurino można podziwiać wspaniałe stroje torreadorów, 

przepięknie ozdabiane nakrycia głowy oraz zdjęcia najsłynniejszych torreadorów. W drodze powrotnej postój            
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w kurorcie Marbella ze sławnym i ekstrawaganckim portem jachtowym Puerto Banus.                                

Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.  

 
DZIEŃ 5 - 7      WYPOCZYNEK NA WYBRZEŻU COSTA DEL SOL 

Po śniadaniu całodzienny pobyt na Wybrzeżu Costa del Sol, korzystanie z atrakcji 

hotelowych i plażowanie. Obiadokolacja i nocleg.  

Costa del Sol to słoneczne wybrzeże południowej Hiszpanii, które przyciąga turystów 
przez cały rok. Złote plaże oblewane turkusowymi falami, cieniste palmy, plantacje 

pomarańczy i bawełny oraz gaje oliwne, rozpościerające się pośród mauretańskich 

budowli i małych wiosek u stóp Gór Sierra Nevada, dają możliwość odpoczynku i relaksu. 
 

Alternatywnie za dodatkową opłatą możliwa grupowa wycieczka do Maroka. Po śniadaniu przejazd do Algeciras 

lub Tarifa i rejs promem do Tangeru  w Maroku. Panoramiczna wycieczka wokół miasta i podziwianie widoku 
na Cieśninę Gibraltarską, gdzie zlewają się wody Oceanu Atlantyckiego i Morza Śródziemnego. W dalszej części 

programu spacer po najstarszych dzielnicach Tangeru - Medinie i Al Kasbah. Lunch. Rejs powrotny do 

Algeciras lub Tarifu. (Koszt ok. 50 EUR/os, konieczny paszport). 
 

DZIEŃ  8    SEWILLA    

Śniadanie, po którym przejazd na zwiedzanie Sewilli - stolicy Andaluzji: monumentalna 

katedra gotycka,   w której znajduje się grób Kolumba, uznawaną za jeden z 
najpiękniejszych i największych obiektów sakralnych na świecie,  wieża La Girarda 

wysokości 76 m., stanowiąca pozostałość dawnego meczetu,  która jest symbolem 

miasta, zamek królewski Alkazar, dawna dzielnica żydowska Santa Cruz, Bazylika Matki 
Bożej Makareny, Złota Wieża. Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

 

DZIEŃ  9     GIBRALTAR  
Śniadanie, wycieczka do Gibraltaru, malutkiej enklawy brytyjskiej na Półwyspie 

Iberyjskim. Będziemy podziwiać niesamowitą panoramę z punktu widokowego, 

tzw. Słupów Heraklesa. W programie zwiedzanie Jaskinia św. Michała, wjazd na  
szczyt skały, skąd można podziwiać przepiękne widoki na Gibraltar, Costa del Sol 

a w słoneczne, bezchmurne dni na Cieśninę Gibraltarską i Afrykę. Niewątpliwie 

dużą atrakcją są tu na wpół oswojone małpy z rodziny makaków, jedyny gatunek 
małpy, żyjący dziko na kontynencie europejskim. Spacer główną ulicą Gibraltaru  

Main Street oferującą całą gamę sklepów "duty free" (Gibraltar to strefa handlu 

wolnocłowego). Przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg. 

 
DZIEŃ 10 MALAGA 

Śniadanie i przejazd do  Malagi, gdzie zobaczymy: La Alcazaba - słynną, wznoszącą się nad miastem fortecę, 

Katedrę La Manquita  oraz  ruiny zamku Gibralfaro. Transfer na lotnisko w Maladze. Odprawa bagażowa  
o godz. 14.00, wylot powrotny do Warszawy o godz. 16.00 Przylot na lotnisko Okęcie o godz. 19.45,  

zakończenie wycieczki.  

 

Termin:  09.10 – 18.10.2017  
Cena:  3650 zł/os. 
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Zapewniamy: 

 Bilety lotnicze wraz z opłatami lotniskowymi i bagażowymi:  1 sztuka bagażu podręcznego 

(maks. 55 x 40 x 23 cm)do 10 kg oraz do 2 szt. bagażu głównego (max. 20 kg/1 sztuka) 

 Zakwaterowanie: 9 noclegów w hotelach ***/****, część wypoczynkowa na Costa del Sol  

w Hotelu ***/**** z basenem, pokoje 2,3-osobowe z łazienkami  

 Wyżywienie: 9 śniadań, 8 obiadokolacji  

 Transfery komfortowym klimatyzowanym autokarem wg programu 

 Opiekę i informację turystyczną pilota  

 Ubezpieczenie w TUiR „Axa”: KL z wliczoną opcją chorób przewlekłych do 10 000 EUR, NNW 

do 2000 EUR, bagaż podróżny do 200 EUR. Obowiązują warunki ubezpieczenia Axa 

„Kontynenty”. 

 
Cena nie obejmuje:  

- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat za miejscowych przewodników, zestawy audio-

guide, ew. opłat za komunikację miejską, wjazdu na Gibraltar, itp. (na ten cel należy posiadać ok. 

120 EUR );  

- ubezpieczenia od ryzyka kosztów rezygnacji, na życzenie istnieje możliwość ubezpieczenia od 

kosztów rezygnacji za dodatkową opłatą (5 % ceny wyjazdu); chęć ubezpieczenia należy zgłosić 

najpóźniej w ciągu 7 dni od wpłaty zaliczki. 

- cateringu podczas przelotów, napojów do obiadokolacji. 

 

Uwagi: 

 dokument niezbędny do wyjazdu: paszport lub dowód osobisty; w przypadku wycieczki do 
Maroko- paszport 

 na życzenie możliwy pok. 1-os. za dopłatą  1050 zł 
 program jest ramowy i może ulec drobnym zmianom w kolejności odwiedzanych miejsc.  
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