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                                                                10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19, tel. 
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        HISZPANIA – ANDALUZJA  8 dni  05-12.10.2021  
 
PROGRAM POBYTU 
1 dzień    05.10.21  wtorek  
09.15              zbiórka w Olsztynie 
09.30-13.00   przejazd do Modlina 
13.15              odprawa lotnisko- Modlin            
15.15-19.15   przelot Modlin-Malaga 
20.00-21.30   przejazd do Hotelu Flatotel*** 
                         Zakwaterowanie 
                         
2 dzień     06.10.21  środa  
09.00-10.00  śniadanie  
10.30-13.30 wycieczka po Benalmadenie 
                      plażowanie 
19.30-20.30 obiadokolacja                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
3 dzień      07.10.21   czwartek 
08.00-09.00 śniadanie 
10.00-18.00 wycieczka do Sewilli  
20.30-21.30 obiadokolacja 
 
4 dzień     08.10.21  piątek 
08.00-09.00 śniadanie 
09.30-18.00 Wycieczka fakultatywna 
            do Granady 
19.30-20.30 obiadokolacja 
                         
5 dzień     09.10.21  sobota 
za śniadanie suchy prowiant  
06.30-21.00 wycieczka fakultatywna 
                       do Maroka             
21.30-22.00 obiadokolacja 
 
6 dzień   10.10.21  niedziela 
08.00-09.00 śniadanie 
09.00-18.00 wycieczka  fakultatywna 
                      na Gibraltar 
19.30-20.30 obiadokolacja 
 



 
7 dzień   11.10.21  poniedziałek 
08.00-09.00 śniadanie 
                       plażowanie 
19.30-20.30 obiadokolacja 
 
8 dzień    12.10.21  wtorek 
08.00-09.00 śniadanie  
10.30-11.00 przejazd do Malagi 
11.00-17.00 zwiedzanie Malagi 
17.00-18.00 przejazd na lotnisko 
18.00            odprawa  
19.50-23.45 przelot Malaga -Modlin 
01.30-02.30 przejazd do Olsztyna 
 
Cena: 2.950,00  od os.    
            
CENA OBEJMUJE 
 
ZAKWATEROWANIE  
Hotel Flatotel*** w Benalmadenie  8 dni (7 noclegów) 
pokoje 2 os. z łazienką, TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik  
 
WYŻYWIENIE: bufet 
pierwszym  świadczeniem jest  śniadanie w dniu przylotu 
ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu 
dwa razy dziennie wyżywienie (8 dni: 7 śniadań,  6 kolacji) 
 
WYCIECZKA DO MALAGI 
WYCIECZKA DO SEWILI 
WYCIECZKA PO BENALMADENIE 
-ubezpieczenie NNW - 15.000 PLN, KL - 10.000 EUR 
-bilety lotnicze Modlin – Malaga – Modlin 
-transfer autokar Olsztyn – Modlin -Olsztyn 
-transfer autokar Malaga – Hotel – Malaga 
-przewodnik po Maladze 
-przewodnik po Sewilli 
-Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
-opieka pilota 
 
 
 
 
 
 
 
 



WYCIECZKI  FAKULTATYWNE  
 
- wycieczka na Gibraltar                            55 EUR 
- wycieczka do Granady    50 EUR 
- wycieczka do Maroka                              90 EUR 
- pokaz flamenco                                  ok. 30 EUR 
- kolejka linowa Teleferico                        20 EUR 
 
 
UWAGA 
1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty wyjazdu ze względu na zmianę 
organizacji lotów jak i kolejności zwiedzania Terminu i programu, co uzależnione jest od 
rozkładu lotów; 
2. Zmianę ceny ze względu na zmianę kursu walut powyżej 2% w tabeli banku PKO BP,  dział 
dewizy pieniądze – sprzedaż na dzień złożenia oferty tj. 31.12.2021, 
3 .Zmiany cen biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat wjazdowych, 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
WYCIECZKA PO BENALMADENIE 
 
Park de la Paloma - obfituje w setki kaczek, gęsi, gołębi, kur, kogucików, pawi oraz łabędzi. 
Przyciąga uwagę głównie niespotykane pokojowe koegzystowanie różnych gatunków, które 
żyją w okolicy. Niech Was nie zdziwi wylegujący się na słońcu kot okrążony przez stadko 
kurczątek albo odważnych królików. Dzieci noszące te puchate kulki albo uganiające się za 
nimi po uliczkach to bardzo typowy widok. 
 
Plaza de Toros gdzie w odbywają się walki byków. Występują tam sławni matadorzy Antonio 
Carvajal i Juan Miguel Sanchez. 

 
Calle San Miguel prowadzi do XIV w wieży Maurów. Za nią klif odgradza Playa El Bajondillo 
od Playa Carihuela. 
 
Castillo De Colomares zwiedzimy zamek wybudowany w latach 1987-1994 przez dr Estebana 
Martina lekarza ze Stanów Zjednoczonych. Dr Martin zdumiony brakiem jakichkolwiek 
dowodów czci oraz informacji dotyczących wielkiego odkrywcy postanowił wybudować 
zamek będący swoistym hołdem dla odkrycie Ameryk oraz osoby Krzysztofa Kolumba. To 
niespotykany pomnik poświęcony życiu i przygodom Krzysztofa Kolumba 
 Puerto Marina dwukrotnie uznany za najpiękniejszy port na świecie, często określany 
jest mianem andaluzyjskiej Wenecji. Port składa się ze sztucznych wysp połączonych ze sobą 
malowniczymi mostkami. 
 
Stupa Oświecenia  czyli największa buddyjska świątynia Zachodniego Świata. 
Zgodnie z naukami buddyjskimi istnieje 8 typów tybetańskich Stup (świątyń). Każda z nich 
reprezentuje ważne wydarzenie w życiu Buddy, otwarta w 2002 roku Stupa Oświecenia 
symbolizuje oświecenie Buddy, osiągnięcie zupełnie trzeźwego umysłu. 
 
 
 
 
 
 



 
WYCIECZKA DO MALAGI 
 

Na szczytach wzgórz mających niegdyś strategiczne znaczenie, widać białe mury 
arabskich miasteczek, tzw. pueblos blancos – nazwanych tak ze względu na pobielone ściany 
domostw. Pełne słońca rodzime miasto Pablo Picassa kryje w sobie szerokie bulwary, 
kołysające się palmy, tętniące życiem noce, ciekawe muzea i wspaniałe restauracje z 
andaluzyjskimi specjałami.  
 
Zobaczymy: 
Muzeum Pablo Picasso –  stanowi całkowite udokumentowanie jego życia i twórczości. 
Muzeum mieści się w starym pałacu zamienionym na prawdziwą świątynię sztuki. Stała 
kolekcja stanowi darowiznę wnuka i jego żony.  
 
Teatr "Teatro Cervantes" – na jego deskach pierwsze kroki w sztuce aktorskiej stawiał sam 
Antonio Banderas.  
 
El Palmeral de las Sorpresas – promenada pod palmami, pasaż wzdłuż brzegu doku, przy 
którym mieszczą się muzea i duże pałacie terenu zielonego (palmy), idealne miejsce na 
odpoczynek podczas zwiedzania Malagi. 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 



 WYCIECZKA DO SEWILLI 

Sewilla (hiszp. Sevilla) przez wielu uważana jest za najpiękniejsze miasto w całej Hiszpanii. Może 
pochwalić się największą na Półwyspie Iberyjskim zabytkową starówką. Otaczające ją dzielnice, takie 
jak Triana, również robią na zwiedzających spore wrażenie. Poznajcie 10 największych atrakcji 
turystycznych Sewili. 

Zobaczymy: 

La Giralda -  jeden z symboli miasta, wieża będąca pozostałością po meczecie z czasów panowania w 
Sewilli arabskiej dynastii Almohadów, w którym pełniła funkcję minaretu.  
 
La Catedral De Sevilla - potężnych rozmiarów gotycka katedra wybudowana na początku XV wieku w 
miejscu starego meczetu. Jest największą na świecie budowlą tego typu reprezentującą gotyk. 
Znajduje się tutaj również grobowiec Krzysztofa Kolumba 

Real Alcazar - pochodzący z XI wieku zespół pałacowy będący pierwotnie rezydencją dygnitarzy 
kordobańskich. Obecnie w środku całego kompleksu budowli znajdziemy kaplice, kopuły, mozaiki, 
obrazy, gobeliny. Dodatkową atrakcją są wspaniałe ogrody.  

Barrio de Santa Cruz - gąszcz wąskich i krętych uliczek, bielone ściany kamienic mienią się w słońcu, a 
żeliwne balkony i okiennice przystrojone są donicami z kwiatami. Na jednym z placów w tej dzielnicy 
(Plaza de los Venerables) miał się urodzić legendarny Don Juan Tenorio. Przepełnione gwarnymi 
barami i restauracjami, w których obowiązkowo należy skosztować wyśmienitych, andaluzyjskich 
tapas 

Puente de Triana - to jeden z emblematycznych mostów Sewilli, najstarsza tego typu żelazna 
konstrukcja w całej Hiszpanii. To jego popularna nazwa gdyż właściwa brzmi Puente de Isabel II. Co 
ciekawe w tym samym miejscu istniał od 1171 roku stworzony za czasów panowania muzułmańskiej 
dynastii Almohadów most "puente de barcas". Było to trzynaście połączonych ze sobą łańcuchami 
łodzi, na których spoczywały drewniane belki.  

Plaza de España - to wielki (50.000 m²), półkolisty plac przylegający do pięknego parku: Parque de 
Maria Luisa. Na jego krańcu wniesiono oplatający go pałac nawiązujący swoją architekturą do sztuki 
mudéjar, gotyckiej, renesansowej oraz baroku. Ten ciąg budowli odgrodzony jest od centrum placu 
kanałem, z którym łączą go poprzerzucane na wzór wenecki cztery mostki ozdobione barwną 



ceramiką. U podnóża pałacu dodatkowo znajdziemy malowidła wykonane na płytkach azulejos 
przedstawiające sceny historyczne 

La plaza de torros de la maestranza - uważana za najstarszą arenę do korridy, nazywana również 
Catedral del Toreo. Jeśli nie jesteśmy przeciwnikami tej hiszpańskiej tradycji, to idealne miejsce by 
podziwiać w akcji najwybitniejszych współczesnych toreadorów. Jej budowę rozpoczęto w 1749 roku. 
W trakcie jednego pokazu na trybunach może zasiąść jednocześnie 12.538 widzów. Znajdujące się 
tutaj muzeum tzw. Museo Taurino z kolekcją obrazów, plakatów, strojów toreadorów oraz rzeźb 
poświęconych korridzie. 

Torre del Oro - złota Wieża to jedna ze 166 wież stanowiących element fortyfikacyjny z czasów 
Almohadów mający za zadanie chronić przed najeźdźcami alkazar. Jej ściany były wówczas wyłożone 
płytkami azulejos, które odbijając się od tafli wody Gwadalkiwiru mieniły się złotym blaskiem. 

 

 

WYCIECZKI FAKULTATYWNE CAŁODNIOWE 

 

MAROKO – AFRYKA – TANGER 
 
-wycieczka promem do Maroka miasta Tanger 
 -bilety na rejs promem w obie strony 
-usługę przewodnika w języku angielskim 
-bilety wstępu do Pałacu Sułtana 
-wycieczka autobusem do nowego miasta Tangeru 
-wizyta na farmie wielbłądów 
-wizyta w jaskiniach Cap Spartel i Hercules  
-piesza wędrówka do  Medyny i Zoco. 
-lunch w typowej marokańskiej restauracji (napoje nie są wliczone w cenę) 
-transport autokarem Hotel- Gibraltar – Tanger – Hotel 
 
CENA: 90 EUR 

 

 



WYCIECZKA NA GIBRALTAR 

Gibraltar – bardzo częste miejsce wycieczek turystów będących w Hiszpanii. Gibraltar to miasto i port 
jednocześnie położony na południowym wybrzeżu Półwyspu Iberyjskiego, półwyspu o długości zaledwie 6 
km u wyjścia Morza Śródziemnego na Ocean Atlantycki. Brytyjskie terytorium zamorskie. 

(Obowiązuje strefa wolnocłowa).  

 Miasto słynie z potężnej Skały zwanej Gibraltarską. Wewnątrz skały można podziwiać imponujące nawisy 
skalne, rozmieszczone w kilku jaskiniach. Wjeżdżamy busami na Górę Gibraltarską a następnie schodzimy 
do grot. 

Punta de Europa – punkt widokowy, skąd rozciąga się wspaniały widok na Cieśninę Gibraltarską i góry 
Atlas na kontynencie afrykańskim, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający tragiczną śmierć generała 
Władysława Sikorskiego, przejazd przez rezerwat przyrody z 600 gatunkami flory i Groty św. Michała.   

Terytorium Gibraltaru jest naturalnym środowiskiem występowania makaków na wolności. Populacja liczy 
ok. 200 osobników. Miejscowa legenda głosi, że gdyby makaki zniknęły, Gibraltar przestałby należeć do 
Wielkiej Brytanii. Małpki są przyzwyczajone do obecności ludzi.  

Uwaga: Małpki potrafią zabrać np. telefon czy wyrwać torebkę 

 

 

CENA: 55 EUR 

- Zwiedzenie z audio przewodnikiem w języku polskim 
- Wjazd busami na górę Gibraltarską 
- Bilety wstępu do  grot, 
- Transport autokarowy Hotel – Gibraltar – hotel 
- Przewodnik  j. polskim 
- Opłaty parkingowe, lokalne 

 

 



 

 

 

WYCIECZKA DO GRANADY 

Alhambra – jeden z najbardziej romantycznych, ekscytujących i zmysłowych zabytków historycznych 
Europy. Pałac-forteca został wzniesiony przez władców ostatniego królestwa Maurów w Hiszpanii i jest 
ukoronowaniem zarówno kultury, jak sztuki arabskiej w Europie. 

Zabytkowa dzielnica Granady Albaicin - najstarsza dzielnica Granady. Jej historia sięga okresu 
mauretańskiego w dziejach Hiszpanii.  

 

Kompleks letni Generalife – najstarszy zachowany ogród mauretański wraz letnim pałacem. W 1894 roku 
został wpisany na listę światowego Dziedzictwa Kulturowego UNESCO.  

 

Katedra Santa María de la Encarnación (Katedra Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia) – gotycko-
renesansowa katedra w Granadzie powstała w przeciągu XVI-XVIII w. Zakrystia Katedry kryje w sobie 
muzeum z kielichami, krzyżami procesyjnymi i relikwiarzami, znajduje się tam także korona i berło 
królowej Izabeli I zwanej Kastylijską, miecz Ferdynanda II oraz flagi wykorzystywane podczas podboju 
emiratu Grenady.  

 

CENA: 50 EUR 

 
- Przewodnik w języku polskim   
- Transport autokarowy 
- Opłaty parkingowe 
 

 


