Biuro Usług Turystycznych BARBARA
00 - 216 Warszawa ul. Konwiktorska 9
tel. / fax. (22) 635 55 54,503 410 649
e–mail: biuro@barbara-travel.eu
www.barbara-travel.eu

HISZPANIA zwiedzanie + pobyt w TORREMOLINOS: 13.10 – 24.10.2018 r.(12 dni).
CENA WYCIECZKI: 3.500 ZŁ.
Cena obejmuje:
- przelot samolotem na trasie Warszawa – Madryt i Malaga - Warszawa
- 11 noclegów w hotelach 3 gwiazdkowych ze śniadaniami i kolacjami. W Torremolinos śniadania
i kolacje w formie bufetu.
- zwiedzanie zgodne z programem.
- autokar do realizacji programu.
- ubezpieczenie koszty leczenia 10.000 EURO i nieszczęśliwe wypadki w TUIR AXA.
- pilota BUT BARBARA.
Cena nie obejmuje:
- biletów wstępu do zwiedzanych obiektów i przewodników miejscowych około 110 EURO. Kwota ta
obejmuje wynagrodzenie przewodników lokalnych w Madrycie, Toledo, Escorialu i Dolinie
Poległych, Cordobie, Sevilli, Granadzie oraz wstępy do Katedry i Kościoła Św. Tomasza w Toledo,
Meczetu i Synagogi w Cordobie, Alhambry i Ogrodów Generalife w Granadzie, Pałacu w Escorialu
i Doliny Poległych.
- Wycieczek fakultatywnych; Gibraltar i Mijas-60 Euro, Tanger-90 Euro, Flamengo-25 Euro.
- napoi do kolacji.
- leczenia chorób przewlekłych .
- kosztów rezygnacji z wyjazdu (2,8% ceny wycieczki).
- obowiązkowej opłaty na Gwarancyjny Fundusz Ubezpieczeniowy w wysokości 10 zł.
PROGRAM WYCIECZKI
13.10.2018r. (sobota).
Godz.4.00 – zbiórka na MDL Okęcie w przy stanowisku LUFTHANSY. Bagaż główny w cenie biletu 23
kg + bagaż podręczny 8 kg. W bagażu podręcznym zabroniony jest przewóz płynów, dezodorantów,
ostrych narzędzi itp. W samolocie można kupić za Euro posiłek, ciepłe i zimne napoje. Na pokład
samolotu można zabrać własne kanapki i napoje kupione na lotnisko w tzw. strefie bezcłowej.
Przekroczenie granicy na podstawie dowodu osobistego lub paszportu. Osoby planujące wyjazd do
Maroka powinny zabrać ze sobą paszport.
Godz. 6.05 - wylot do MONACHIUM, lądowanie godz. 7.35.
Godz. 8.25 – wylot do MADRYTU, lądowanie godz. 11.00. Zwiedzanie miasta.. Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie w ALCALA DE HENARES na przedmieściach Madrytu. Miasteczko wpisane jest na
Listę UNESCO. Odpoczynek.Godz.15.00.Zwiedzanie Alcala De Henares.
14.10.2018r. (niedziela).
Godz. 7.30 – 8.30 – śniadanie bufet.
Godz. 9.00 - wyjazd do TOLEDO i zwiedzanie miasta z przewodnikiem lokalnym. Panorama miasta,
Katedra ze skarbcem , zakrystią , Kościołem Św. Tomasza z obrazem EL GRECO „
Pogrzeb Hrabiego „ Orgaza”. Wizyta w spółdzielni rzemieślniczej z charakterystycznymi
dla Toledo wyrobami ze stali toledańskiej. Powrót do MADRYTU. Czas wolny.
Dla chętnych wstęp do MUZEUM PRADO. Kolacja i nocleg.

..................................................
Konto bankowe: 2312 40288 71111 0000 3388 2323, Bank PKO S. A.;
NIP: 526 – 005 – 53 – 31; Koncesja nr 0168; Polisa AXA TUiR

15.10.2018 r. (poniedziałek).
Godz. 7.00 – 9.00 – śniadanie bufet.
Godz. 9.30 – Zwiedzanie Madrytu z przewodnikiem lokalnym. Czas wolny.
Godz. 18.00 – powrót do hotelu i nocleg.
16.10.2018 r. (wtorek).
Śniadanie bufet w hotelu.
Godz. 8.30 – wyjazd do CORDOBY.
Godz. 14.00 – zwiedzanie MECZETU. Spacer po arabskiej części miasta, wstęp do synagogi. Kolacja
i nocleg w okolicach SEVILLI.
17.10.2018r. (środa).
Godz. 7.00 – 8.00 śniadanie bufet.
Godz. 8.30 - zwiedzanie SEVILLI z przewodnikiem lokalnym. Objazd miasta. Plac Hiszpański, Plac
America, spacer po centrum miasta i dzielnicy SANTA CRUZ.
Godz. 12.00 – wyjazd do RONDY. Spacer z pilotem po centrum miasta. Kolacja i nocleg w hotelu
PARASOL GARDEN w TORREMOLINOS.
18.10.2018 r.(czwartek).
Śniadanie i kolacja w hotelu. Dzień wolny w TORREMOLINOS.
19.10.2018r. (piątek).
Godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie bufet.
Godz. 8.15 - wyjazd do GRANADY.
Godz. 11.00 - zwiedzanie Alhambry i Ogrodów Generalife. Spacer z pilotem po centrum miasta.
Powrót do TORREMOLINOS około godz. 18.30. Kolacja i nocleg
20.10.2018r. (sobota).
Dzień wolny w TORREMOLINOS. Śniadanie i kolacja w hotelu.
Godz. 16.00 – dla chętnych wycieczka do MALAGI pociągiem.
Cena pociągu w obie strony około 5 Euro.
21.10.2018 r. (niedziela).
Godz. 7.00 – 8.00 – śniadanie bufet.
Godz. 8.30 - dla chętnych wycieczka na GIBRALTAR i do MIJAS – cena 60 EURO. W cenie autokar,
busy na Gibraltarze, wstęp do Parku Narodowego i Groty Świętego Michała.
Postój w MIJAS malowniczej wiosce andaluzyjskiej. Kolacja i nocleg w TOREMOLINOS .
22.10.2018 r. (poniedziałek).
Dzień wolny w TORREMOLINOS. Śniadanie i kolacja w hotelu.
Wieczorem spektakl FLAMENCO. Bilet wstępu z 1 drinkiem 25 Euro od osoby.
23.10.2018r. (wtorek).
Śniadanie. Dla chętnych dodatkowo płatna wycieczka do Tangeru w Maroko – cena 90 Euro.
W cenie szybki prom 45minut, autokar, przewodnik, obiad. Powrót do hotelu około godz. 21.00.
Dla pozostałych osób dzień wolny w TORREMOLINOS. Kolacja i nocleg w hotelu.
24.10.2018r. (środa).
Godz. śniadanie w hotelu. Czas wolny.
Godz. 11.00 – transfer na lotnisko w MALADZE.
Godz. 12.55 – wylot do ZURICHU, lądowanie godz. 15.35
Godz. 17.15 – wylot do WARSZAWY – lądowanie w WARSZAWIE godz.19.10
Z A P R A S Z A M Y!!!
1. Przy zapisie wpłata zaliczki w wysokości 30% ceny wycieczki.
2. Bilety lotnicze kupowane są na określone nazwisko i nie mogą być przepisane na inną osobę.

