HISZPANIA – W RYTMIE FLAMENCO

MALAGA • MIJAS • RONDA • GIBLARTAR • KADYKS • SEWILLA
• KORDOBA • GRANADA • LANJARON • NERJA • MALAGA

Poznań: od 08.06 do 21.09.2020 w cenie od 3.149 zł / 1os.
Warszawa: od 03.02 do 21.09.2020 w cenie od 2.699 zł / 1os.
Katowice: od 08.06 do 21.09.2020 w cenie od 3.149 zł / 1os.

Program imprezy poniżej

Hiszpania objazdowa - W RYTMIE FLAMENCO
Dzień 1
Zbiórka uczestników na lotnisku. Przelot do Malagi. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, kolacja,
nocleg.
Dzień 2

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do MALAGI, jednego z najstarszych miast portowych w basenie
Morza Śródziemnego. Spacer eleganckimi uliczkami pełnymi tradycyjnych barów tapas i kawiarni do
XVI-wiecznej katedry, do domu narodzin Pabla Picassa oraz olbrzymiej arabskiej fortecy Alcazaba,
siedziby mauretańskich władców z IX w.
Przejazd do MIJAS, malowniczego miasteczka typu pueblo blanco, zwanego klejnotem Costa del Sol.
Mijas pełne jest urokliwych zakątków, a rolę taksówek odgrywają tu osiołki.
Po południu przejazd do położonej wśród dziewiczych wzgórz RONDY, jednego z najstarszych
miasteczek Hiszpanii. Zwiedzanie Plaza de Toros, jednej z najstarszych aren corridy. Spacer po
mauretańskiej starówce: widowiskowy XVIII-wieczny Nowy Most, z którego rozpościera się
imponujący widok na 130-metrową przepaść wąwozu Tag, w którym przepływa rzeka Guadalevín,
Plaza Duquesa de Parcent – najbardziej malowniczy plac miasta z ratuszem, Casa de San Juan
Bosco, XIV-wieczny pałac Mondragón, znany także jako pałac markiza Villasierra. Przejazd do
hotelu, zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 3

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do GIBRALTARU, enklawy brytyjskiej na Półwyspie
Iberyjskim, półwyspu o długości zaledwie 6 km. Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu):
przejazd do punktu widokowego Punta de Europa, skąd rozciąga się wspaniały widok na Cieśninę
Gibraltarską i góry Atlas na kontynencie afrykańskim oraz gdzie znajduje się pomnik upamiętniający
tragiczną śmierć generała Władysława Sikorskiego, przejazd przez rezerwat przyrody z 600 gatunkami
flory do Groty św. Michała, wjazd na Skałę Gibraltarską, gdzie można zobaczyć małpki bezogonowe,

które według legendy są gwarancją angielskiego panowania nad skałą. Czas wolny na zakupy (na
Gibraltarze obowiązuje strefa wolnocłowa).
Przejazd do KADYKSU, niemal ze wszystkich stron otoczonego wodami zatoki, uchodzącego za
najstarsze miasto w tej części Europy (ponad 3 tys. lat). Spacer po mieście: stary port, piękna
promenada Alameda Apodoca z nabrzeżnymi fortyfikacjami i Parque Genovés, Plaza de España,
kościół Nuestra Señora del Carmen, starówka pełna wąskich uliczek. Przejazd przez obrzeża Jerez de
la Frontera. Miasto jest stolicą sherry, hiszpańskiej brandy i tańczących koni. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 4

Śniadanie. Wykwaterowanie. Całodzienne zwiedzanie stolicy Andaluzji – SEWILLI, miasta Carmen,
Don Juana i Figara. Sewilla, największe miasto hiszpańskiego południa, to jedno z najpiękniejszych miast
Hiszpanii, którego zabytkowy zespół jest wpisany na listę UNESCO. Panoramiczny objazd miasta.
Postój przy Placu Hiszpańskim – kompleksie pałacowo-ogrodowym z ceramicznymi dekoracjami,
będącym wizytówką miasta. Spacer starą żydowską dzielnicą Santa Cruz, pełną malowniczych
zaułków. Zwiedzanie XV-wiecznego Domu Piłata, będącego przykładem pałacu andaluzyjskiego;
bazylika Macarena, gdzie znajduje się figura Madonny płaczącej diamentami. Zwiedzanie wzniesionej
na miejscu dawnego meczetu XV-wiecznej katedry Najświętszej Marii Panny – największego i
jednego z najwspanialszych gotyckich kościołów na świecie, w którym znajduje się m.in. kaplica z
grobowcem Krzysztofa Kolumba. Wejście na wieżę Giralda, pozostałość po zabudowaniach meczetu,
skąd rozpościera się zachwycająca panorama miasta. Wizyta w Alkazarze, dawnym pałacu
królewskim, który jest doskonałym przykładem architektury w stylu mudéjar z pięknymi ogrodami,
bogato zdobionymi salami i oryginalnymi ornamentami. Czas wolny w ogrodach. Fakultatywnie (za
dodatkową opłatą na miejscu): rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir. Przejazd do hotelu,
zakwaterowanie, kolacja, nocleg.
Dzień 5

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd do KORDOBY. Poznanie sposobu upraw drzewek oliwnych, a
także tłoczenia i produkcji oliwy z oliwek (degustacja oliwy). Wizyta w Kordobie, której zabytkowy
zespół został wpisany na listę UNESCO. Zwiedzanie: budowany od VIII w. Wielki Meczet - największy
na Półwyspie Iberyjskim, w czasach kalifatu największe centrum duchowe, dziś zachwycający
architekturą i połączeniem z chrześcijańską katedrą. Spacer po starówce, wąskich uliczkach żydowskiej
dzielnicy Juderia z jedną z trzech zachowanych w Hiszpanii synagog z XIV w., pomnik Majmonidesa,
Kwiatowa Uliczka. Następnie zwiedzanie Alcazar de los Reyes Cristianos - letniej rezydencji rodziny
królewskiej, wzniesionej nad rzeką Gwadalkiwir, z przepięknym rzymskim mostem Puente Romano.
Wizyta w Muzeum Kultury Oliwy. Przejazd w okolice Granady, zakwaterowanie w hotelu, kolacja.
Fakultatywnie (za dodatkową opłatą na miejscu): udział w wieczorze tańca flamenco. Powrót do
hotelu, nocleg.
Dzień 6

Śniadanie. Zwiedzanie GRANADY, perły Andaluzji, położonej u podnóża pasma Sierra Nevada,
miasta znanego jako ostatni bastion Maurów. Zwiedzanie ogromnego, romantycznego zespołu pałacowoogrodowego Alhambry, jednego z najwspanialszych zabytków Hiszpanii, pomnika architektury
arabskiej w Europie Zachodniej, przywodzącego na myśl baśnie tysiąca i jednej nocy. Spacer po
ogrodach Generalife i zabudowaniach Alhambry – galeriach pałacowych i słynnych dziedzińcach.
Spacer po Albaicín, najstarszej dzielnicy miasta i największej mauretańskiej dzielnicy Hiszpanii, pełnej
wąskich uliczek, które zachowały orientalny charakter. Czas wolny w punkcie widokowym, skąd
rozpościera się malownicza panorama warownej Alhambry. Zwiedzanie renesansowej katedry Santa
María de la Encarnación i przylegającej do niej Capilla Real – późnogotyckiej kaplicy grobowej
Królów Katolickich. Alhambra, ogrody Generalife oraz dzielnica Albaicín zostały wpisane na listę
UNESCO. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 7

Śniadanie. Wykwaterowanie. Przejazd malowniczą trasą przez pasmo górskie Sierra Nevada. Na trasie
wycieczki m.in. LANJARÓN, malownicze uzdrowisko z ruinami zamku, słynące z wód mineralnych.
Wizyta w regionie, gdzie dojrzewa najlepsza regionalna szynka – jamón ibérico – i degustacja
specjalności regionu. Przejazd do NERJI – jednej z piękniej położonych miejscowości wybrzeża
Andaluzji. Podziwianie widoków z otoczonego palmami punktu widokowego Balkon Europy,
zawieszonego na cyplu nad Morzem Śródziemnym. Przejazd do pobliskich Cueva de Nerja, zespołu
jaskiń ze wspaniałymi stalaktytami, stalagmitami i malowidłami naskalnymi. Przejazd do hotelu na
wybrzeżu, zakwaterowanie. W miarę możliwości – czas wolny na wypoczynek na plaży. Powrót do
hotelu, kolacja, nocleg.
Dzień 8
Śniadanie. Wykwaterowanie. Czas wolny (zależnie od godziny wylotu), transfer na lotnisko i wylot do
Polski. Dla osób, które przedłużają pobyt o tygodniowy wypoczynek: śniadanie, wykwaterowanie,
transfer do wybranego hotelu.
Świadczenia w cenie wycieczki:
*
*
*
*
*
*

7 noclegów w hotelach***; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami
wyżywienie: 7 śniadań (kontynentalne) i 7 kolacji (bufet lub serwowane) zgodnie z programem
przelot
przejazd komfortowym autokarem lub minibusem (zależnie od liczby osób)
opieka pilota
ubezpieczenie KL i NW

Uwagi:
* Obowiązkowa opłata w Hiszpanii:

bilety wstępu, lokalni przewodnicy, degustacje w 5. i 7. dniu:
około 190 EUR; dopłata do usługi Rozkład Premium (dot.
wybranych rozkładów lotów) / os.: 60 PLN.

* Opłaty fakultatywne (dla chętnych): wieczór flamenco: ok. 46 EUR (wymagane min. 15 osób)
objazd Gibraltaru: ok. 40 EUR
W poniedziałki, święta państwowe oraz lokalne niektóre obiekty muzealne są zamknięte.
W związku z wymaganą wcześniejszą rezerwacją biletów do Alhambry, nie ma gwarancji wejścia do Pałacu Nasrydów,
jeśli wycieczka została wykupiona później niż 8 dni przed planowaną wizytą.

Biuro KOTLA TRAVEL, ul. Smolańska 3, 70 – 026 Szczecin
tel. 91 48 27 092, 608 122 492, biuro@kotlatravel.pl

