
 
                                            PRZEDSIĘBIORSTWO TURYSTYCZNE Sp. z o.o. 
                                                                10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19, tel. 
                                                                                        +48 89 / 527 20 04 
                                                      e-mail: glob11@wp.pl,  www.globolsztyn.pl 
                 

        HISZPANIA – ANDALUZJA  9 dni. - SAMOLOT .  
                             TERMIN: 05 – 12.10.2021 
PROGRAM POBYTU 
1 dzień     
08.30              zbiórka w wyznaczonym miejscu w Olsztynie 
                        (godzina zbiórki uzależniona jest od godziny odlotu samolotu) 
                         PRZEJAZD Z I NA LOTNISKO -DODATKOWO PŁATNY 110 zł /os przy min 40   
                         osobach) 
08.45-12.00      przejazd do Warszawy/Gdańska  
12.00                 spotkanie na lotnisku w hali odlotów z osobami, które dojadą we własnym  
                           zakresie 
13.00 – 14.00   odprawa lotnisko- Warszawa -Modlin / Gdańsk      
15.15 – 19.15  przelot do Malagi  
21.00  - 22.00   przejazd do Hotelu Flatotel*** 
                         zakwaterowanie 
                         
2 dzień   
09.00-10.00  śniadanie  
10.30-13.30 wycieczka po Benalmadenie 
                       plażowanie 
19.30-20.30 obiadokolacja                                                                                                                                                                                                                                                                                              

 
3 dzień                                                                                                                                                                                             
08.00-09.00 śniadanie 
09.00-20.00 wycieczka do Sewilli   
20.30-21.30 obiadokolacja 
 
4 dzień   
08.00-09.00 śniadanie 
                      Wycieczka fakultatywna Granada 
19.30-20.30 obiadokolacja 
                       Flamenco -fakultatywne  
 
5 dzień    
za śniadanie suchy prowiant  
06.30-21.00 wycieczka fakultatywna 
                       do Maroka             
21.30-22.00 obiadokolacja 
 
 



 
6 dzień  
 
08.00-09.00 śniadanie 
09.00-18.00 wycieczka  fakultatywna 
                      na Gibraltar 
19.30-20.30 obiadokolacja 
 
7 dzień  
 
08.00-09.00 śniadanie 
                       plażowanie 
19.30-20.30 obiadokolacja 
 
8 dzień   
08.00-09.00 śniadanie 
10.00-11.00 przejazd do Malagi 
11.00-14.30 zwiedzanie Malagi   
14.30-15.00 przejazd na lotnisko 
19.50-23.45 przelot do Warszawy-Modlin 
 
9 dzień   
00.00 – 03.00 przejazd do Olsztyna ( dla osób , 
które opłaciły przejazd ) 
 
 
Cena: 2.890 zł od. os.    
            
CENA OBEJMUJE 
 
ZAKWATEROWANIE  
Hotel Flatotel*** w Benalmadenie  8 dni (7 noclegów) 
pok. 2 os. z łazienką   
lub apartament składający się z 2 pok. lub 3 pok.  x 2 os. 
każdy pokój 2 os. z łazienką  
TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, szklanki, sztućce  
 
WYŻYWIENIE: bufet 
pierwszym świadczeniem jest  śniadanie w dniu przylotu 
ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu 
dwa razy dziennie wyżywienie (7 dni: 7 śniadań, 6 kolacji) 
 
WYCIECZKA DO MALAGI I BENALMADENY 
 
- ubezpieczenie NNW - 15.000 PLN, KL - 10.000 EUR 
- bilety lotnicze Warszawa – Malaga – Warszawa 



- bagaż 2 sztuki zabierany na pokład: 1 torba o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm; 1 walizka do 
10 kg o    wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm) 
- transfer autokar Malaga – Hotel – Malaga 
- przewodnik po Maladze 
-przewodnik po Sewilli 
-Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 
- Turystyczny Fundusz Pomocowy 
- opieka pilota 
 
UWAGA: 
Należy zgłosić w dniu zapisów. 
Dopłata do większego bagażu zabieranego do luku bagażowego: 
 

1. Walizka do 10 kg o maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm – 80 zł x 2 strony = 
160 zł 
lub 

2. Walizka do 20 kg o maksymalnych wymiarach 119 cm x 119 cm x 81 cm - 140 zł x 2 strony 
= 280 zł 

 
 
 
WYCIECZKI  FAKULTATYWNE – zgłoszenie przy zapisach 
 
- wycieczka na Gibraltar                            60 EUR 
- wycieczka do Granady                             55 EUR 
- wycieczka do Maroka                              95 EUR 
- pokaz flamenco                                  ok. 35 EUR 
- kolejka linowa Teleferico                        25 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. Podana cena uwzględnia koszt biletów lotniczych na dzień 17.02.2021 i może ulec zmianie 
ze względu na zmniejszenie się ilości miejsc w samolocie i wzrost cen biletów (ostateczna 
cena podana zostanie po zakupieniu biletów lotniczych) 
2A. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany rozkładu lotów. 
3. Zmianę ceny ze względu na zmianę kursu walut powyżej 2% w tabeli banku PKO BP, dział 
dewizy pieniądze – sprzedaż na dzień złożenia oferty tj. 17.02.2021, 
4.Zmiany cen biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat wjazdowych, 
5. Cena nie obejmuje transportu na trasie Olsztyn – lotnisko -Olsztyn w wysokości: 
- 110 zł od. os. przy min. 40 – 48 osób 
- 140 zł od osoby przy min. 30 – 39 osobach 
- 150 zł od osoby przy min. 20 -29 osobach 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
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 


