
 

 
tel. +48 77 454 5176 

 
 

e-mail: biuro@lutecja.pl 
www.lutecja.pl 

 
ul. Książęca 14 
45-580 Opole 

 
NIP: 753-153-65-30 
REGON: 532424484 

 

facebook.com Biuro Turystyczne LUTECJA 

„AL-ANDALUS” 
MALAGA-GRANADA-CORDOBA-SEWILLA-GIBRALTAR-MIJAS-RONDA (8 DNI) 

 
1 dzień 

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

wybrzeżu Andaluzji; obiadokolacja i 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;  obiadokolacja; ostatni nocleg w hotelu turystycznym 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; 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; (opcjonalnie: przejazd do MALAGI i spacer po centrum; katedra, dom narodzin 

Picassa, Alcazaba;)  obiadokolacja; powrót na nocleg i obiadokolację; 

7 dzień 

Śniadanie; dzień wypoczynku na wybrzeżu, w zależności od pogody możliwość plażowania i kąpieli morskich lub spacerów; 

korzystanie z atrakcji hotelu; czas na zakupy; obiadokolacja; ostatni nocleg w hotelu turystycznym na wybrzeżu Andaluzji;  

8 dzień 

Śniadanie lub suchy prowiant; wyjazd z hotelu; przyjazd na lotnisko w Maladze; przylot i transfer autokarem do Polski; 

zakończenie imprezy; 

 
Cena brutto obejmuje: 

 przeloty na trasie Polska-Malaga-Polska 

 transfery autokarem lub busem na/z lotnisko 

 przejazd komfortowym autokarem lub busem w Hiszpanii 

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

 posiłki 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 i godzin lotów linii lotniczych.  


