HISZPANIA – ANDALUZJA
Termin: 25.05-08.06.2019

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
 1 dzień – wyjazd we wczesnych godzinach rannych. Przejazd przez Niemcy na nocleg tranzytowy we Francji.
W tym dniu nie ma kolacji.
 2 dzień – wykwaterowanie (w tym dniu nie ma śniadania), przejazd przez Francję do AVIGNONE. Krótkie
zwiedzanie ze słynnym fragmentem mostu i pałacem papieskim. Następnie przyjazd na hiszpańskie wybrzeże
COSTA BRAVA, obiadokolacja i nocleg tranzytowy.
 3 dzień – śniadanie (może być w formie lunch pakietów; w zależności od czasu przejazdu), wykwaterowanie,
przejazd i krótki spacer po stolicy Katalonii – Barcelonie. Przejazd na południe Hiszpanii do Andaluzji. Przyjazd do
BENALMADENY– miejscowości wypoczynkowej na wybrzeżu Morza Śródziemnego Costa del Sol, obiadokolacja
i zakwaterowanie w hotelu San Fermin.
 4 - 11 dzień –WYPOCZYNEK na Costa del Sol – codziennie śniadania i obiadokolacje w formie obfitego bufetu.
Dni odpoczynku na plażowanie i korzystanie z wypoczynkowych i rozrywkowych atrakcji nadmorskich, a także
wyjazdy na wycieczki: brytyjski GIBRALTAR, CORDOBA ze słynnym meczetem oraz romantyczny WYJAZD DO
MALAGI.
 12 dzień - śniadanie, wykwaterowanie i wyjazd. Przejazd na wybrzeże Costa Brava, obiadokolacja i nocleg
tranzytowy.
 13 dzień – śniadanie i wyjazd do Francji. Spacer po francuskim Cannes – znanym mieście festiwalu filmowego,
przejazd na nocleg tranzytowy we Włoszech. Obiadokolacja.
 14 dzień – śniadanie i przejazd do włoskiej Genui. Zwiedzanie miasta z przewodnikiem. Następnie rejs statkiem
(przy dobrych warunkach pogodowych) do romantycznego Portofino, czas wolny. Wyjazd w godzinach wieczornych. Przejazd przez Włochy, Austrię i Czechy w kierunku kraju.
 15 dzień - przyjazd do Polski w godzinach dopołudniowych.
Hotel SAN FERMIN*** usytuowany jest w spokojnej części Benalmadeny, ok. 800 m od słynnego portu jachtowego,
gdzie znajduje się wiele restauracji, sklepów i barów. Obiekt zlokalizowany ok. 450 m od piaszczystej plaży (leżaki
i parasole na plaży są płatne). Do dyspozycji gości są: recepcja, duża restauracja, bar (obsługujący również basen),
sala TV, duży i zadbany ogród ze sporym basenem oraz osobnym brodzikiem dla dzieci, leżaki przy basenie oraz ręczniki
kąpielowe płatne. Zakwaterowanie w 2-osobowych pokojach (możliwość 1 dostawki) z łazienką (suszarka do włosów).
W każdym pokoju telefon, TV-SAT, klimatyzacja indywidualnie sterowana (w cenie, pilot za kaucją) oraz balkon lub
taras. Za dodatkową opłatą mini sejf; istnieje możliwość wypożyczenia lodówki, za opłatą. Internet Wi-Fi w pomieszczeniach ogólnodostępnych jest bezpłatny

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
przejazd autokarem, 4 noclegi tranzytowe (3 śniadania i 3 obiadokolacje), 9 noclegów w hotelu San Fermin (9 śniadań
i 9 obiadokolacji – do obiadokolacji ¼ l wina i ¼ l wody/osobę), 3 WYCIECZKI W CENIE: Gibraltar, Cordoba i Malaga by
night, opieka pilota-rezydenta, ubezpieczenie.
Wycieczki fakultatywne (min. 30 os.): wyjazd do Afryki – Maroko (koniecznie ważny paszport, ważny min. 6 miesięcy od
daty wjazdu do Maroka), Sewilla, flamenco show, Pueblo Benalmadena – przejazd kolejką, panorama wybrzeża Costa
del Sol.
UWAGA: Cena nie zawiera: biletów wstępu, przewodników lokalnych, opłaty za busy (Gibraltar), rejsu do Portofino,
taksy klimatycznej – łącznie ok. 120 € (cena aktualna na dn. 19.09.2018)

WARUNKI PŁATNOŚCI:
- Do 15.11.2018 płatne 500 zł/os
- Do 20.01.2019 płatne 450 zł/os
- Do 25.03.2019 dopłata do całości imprezy

