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„SKARBY ANDALUZJI” 
MALAGA-GRANADA-CORDOBA-SEWILLA-GIBRALTAR-RONDA-TOLEDO-

MADRYT (8/9 DNI) 
 

1 dzień 

Zbiórka uczestników wycieczki; przejazd na lotnisko; przelot do Malagi; transfer do hotelu; 

nocleg; 

2 dzień 

Śniadanie; całodniowe wycieczka do GRANADY z Alhambrą, jednym z najpiękniejszych 

pałaców arabskich: ogrody Generalife, pałac sułtana i dziedziniec lwów; przejazd do 

centrum miasta i spacer: starówka Albaycin, kaplica królewska przy katedrze; powrót na 

nocleg w hotelu i obiadokolację; 

3 dzień 

Śniadanie; przejazd do CORDOBY: La Mezquita - dawny meczet Omajjadów, uznawany za 

najwspanialszy na świecie przykład sakralnej architektury islamskiej i udanego połączenia z chrześcijańską katedrą; spacer po 

starówce: Synagoga, pomnik Majmonidesa, kwiatowa uliczka;  powrót na nocleg i obiadokolację; 

4 dzień 

Śniadanie; zwiedzanie SEWILLI, jednego z najpiękniejszych miast Hiszpanii: zobaczymy tu katedrę, budowaną przez sto lat, 

będącą jedną z największych w Europie, pełną skarbów sztuki sakralnej; obejrzymy też Alcazar w stylu mudejar z pięknymi 

ogrodami, imponujący zespół pałacowych budowli oraz dzielnicę Santa Cruz pełną malowniczych zaułków; dom Piłata będący 

przykładem pałacu andaluzyjskiego, Kościół Macarena z figurą madonny; dodatkowo rejs statkiem po rzece Gwadalkiwir; 

obiadokolacja; przejazd na nocleg w hotelu turystycznym; 

5 dzień 

Śniadanie; przejazd do GIBRALTARU – skrawka terytorium brytyjskiego na Półwyspie Iberyjskim; skały, która zdaniem Juliusza 

Verne jest nieco podobna do olbrzymiego śpiącego lwa, który, mocząc ogon w morzu, głowę trzyma od strony Hiszpanii“; wjazd 

kolejką do punktu widokowego nad Cieśniną Gibraltarską i zwiedzanie groty św. Michała; powrót na nocleg i obiadokolację; 

6 dzień 

Śniadanie; spacer po MALADZE: katedra, dom narodzin Picassa, Alcazaba; przejazd do MIJAS - miasteczka typu Pueblo Blanco, 

pełnego urokliwych zakątków, gdzie rolę taksówek pełnią osiołki; przejazd do RONDY - jednego z najefektowniej położonych 

miasteczek Hiszpanii; zwiedzanie: Pałac Mondaragon, Kościół Santa Maria la Mayor, ratusz, najstarsza arena Corridy. 

obiadokolacja; ostatni nocleg w hotelu turystycznym na Costa del Sol;  

7 dzień 

Śniadanie; wykwaterowanie i przejazd na północ do TOLEDO - miasta, które jest wpisane na Listę Światowego Dziedzictwa 

UNESCO, siedziby biskupów Hiszpanii; zobaczymy synagogę Santa Maria La Blanca. - której wnętrze wygląda jak meczet, 

katedrę, kościół Santo Tome ze słynnym obrazem El Greco; przejazd no nocleg w okolicach Madrytu; obiadokolacja;  

8/9 dzień 

Śniadanie; zwiedzanie MADRYTU: spacer po Puerta del Sol, Plaza Major ze statuą króla Filipa III, nazywany “teatrem pod 

niebem Madrytu”; Plaza Oriente i Plaza Espania - jeden z głównych placów Madrytu; Pałac Królewski, wzniesiony na 

pozostałościach starożytnego zamku obronnego Alcazar, w miarę możliwości wejście do Muzeum Prado; przyjazd na lotnisko; 

wylot do Berlina; przylot i transfer autokarem na miejsce zbiórkii; zakończenie imprezy; 

 
Cena brutto obejmuje:  

 przeloty do Malagi (tam i powrót)  

 transfery autokarem lub busem na/z lotnisko  

 przejazd komfortowym autokarem lub busem w Hiszpanii 

 7 noclegów wg programu w hotelu turystycznym (pokoje 2,3 os. z łazienkami) 

 13 posiłków wg programu 

 opieka pilota 

 ubezpieczenie NNW i KL  

 podatek VAT 

 

UWAGA!  Cena nie obejmuje opłat za miejscowych przewodników, dodatkowych wstępów i napojów do obiadokolacji. W/w program 

imprezy jest ramowy i nastawiony na zwiedzanie obiektów z zewnątrz. Pilot nie oprowadza po muzeach. 

Programy imprez samolotowych są przykładowe i zależą zawsze od aktualnych terminów lotów linii lotniczych. 


