W ANDALUZJI I NA SŁONECZNYM WYBRZEŻU + MAROKO
PIELGRZYMKA SAMOLOTOWA DO HISZPANII | 8 DNI

MALAGA – GRANADA – ALHAMBRA – CORDOBA – SEWILLA – KADYKS – RONDA – COSTA
DEL SOL – MALAGA
| TERMIN: 19.04 – 26.04.2023
| CENA:
1150 EUR/os. (dla grupy 36 os.)
| PROGRAM:
Dzień 1: WYLOT Z DORTMUNDU – MALAGA
O wyznaczonej godzinie spotykamy się na lotnisku w Dortmundzie. Odprawa bagażowo-biletowej. Po niej wylot do
Malagi o godzinie 6:00. Lądowanie o 9:05. Następnie udamy się do centrum Malagi, jednego z najstarszych miast
portowych w basenie Morza Śródziemnego. Nawiedzimy Katedrę Wcielenia, zwaną Mańkutką – La Manquita,
ponieważ jedna z jej wież nie jest skończona i wygląda, jakby była pozbawiona jednej "ręki". Katedra znajduje się
wewnątrz granic, które wyznaczają arabskie mury, tworząc wielki zespół architektoniczny z pobliską Alcazabą –
olbrzymią arabską fortecą i zamkiem Gibralfaro. Ponadto Malaga to rodzinne miasto Pablo Picasso. Obecność Picassa
można tu odczuć na każdym kroku. Po zakończonym zwiedzaniu chwila czasu wolnego na zakupy w uroczych uliczkach
pełnych tradycyjnych barów tapas i kawiarni. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja i nocleg w hotelu.
Dzień 2: GRANADA – ALHAMBRA
Rano, po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Następnie przejedziemy do Granady, ostatniej twierdzy Maurów,
zdobytej ostatecznie dla chrześcijaństwa przez Ferdynanda II. Tuż obok monumentalnej Katedry pod wezwaniem
Najświętszej Maryi Panny od Wcielenia, w starym centrum miasta, znajduje się słynna Kaplica Królewska, gdzie po
śmierci, zgodnie z życzeniem monarchów złożono doczesne szczątki Izabeli i Ferdynanda. Następnie udamy się na
zwiedzanie słynnego warownego zespołu pałacowego Alhambra. Jest to arcydzieło architektury arabskiej
z niezwykłym bogactwem dekoracji wnętrz. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się do hotelu. Zakwaterowanie,
obiadokolacja i nocleg.
Dzień 3: CORDOBA
Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. W tym dniu udamy się do historycznego centrum Cordoby. Bogata historia
tego miasta odcisnęła piętno na jego dziedzictwie kulturowym i zabytkach. Najwspanialszym skarbem tego miasta
jest tutejsza Katedra, zwana Mezquita, która to pełniła niegdyś funkcję wielkiego meczetu. Pochodzący z VIII wieku
budynek był wielokrotnie przebudowywany, po to by dostosować go do pierwotnej funkcji – katolickiej bazyliki.
Po wizycie w katedrze chwila czasu wolnego w przylegającej do kompleksu Mezquity plątaninie uliczek dawnej
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dzielnicy żydowskiej. Po zakończonym zwiedzaniu udamy się na nocleg do hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 4: SEWILLA
Rano śniadanie, po którym udamy się do stolicy Andaluzji – Sewilli. Zwiedzanie miasta rozpoczniemy od spaceru
dawną dzielnicą żydowską Santa Cruz ku Katedrze – największemu i jednemu z najwspanialszych gotyckich kościołów
na świecie, w którym znajduje się m.in. kaplica z grobowcem Krzysztofa Kolumba oraz wieża Giralda – pozostałość po
zabudowaniach meczetu, skąd rozpościera się zachwycająca panorama miasta. W 1987 roku wpisana została na Listę
Światowego Dziedzictwa UNESCO. Po południu przejedziemy na Plaza de Espańa. To wizytówka stolicy Andaluzji,
gdzie kręcone były sceny do słynnego filmu „Gwiezdne Wojny”. Wieczorem przyjazd do hotelu, zakwaterowanie.
Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 5: KADYKS
Rano, po śniadaniu przejedziemy do Kadyksu, uchodzącego za najstarsze miasto w tej części Europy (ponad 3 tysiące
lat). Zobaczymy słynną Katedrę. Następnie spacer po centrum miasta, gdzie zobaczymy m.in.: stary port, piękną
promenadę Alameda de Apadoca z nabrzeżnymi fortyfikacjami i Parque Genoves. Udamy się także na Plaza de
Espana, nawiedzimy Kościół Nuestra Señora del Carmen oraz udamy się na starówkę pełną wąskich, krętych uliczek.
Następnie udamy się do pobliskiego Jerez de la Frontera, będącego jedną z typowych andaluzyjskich miasteczek,
z zachowaną starówką i słynące z „tańczących” koni, flamenco oraz sherry. Wizyta w winnicy i degustacja trzech
lokalnych win. Po zakończonym zwiedzaniu wyruszymy w drogę już w kierunku urokliwego hiszpańskiego wybrzeża
Costa del Sol, gdzie spędzimy pozostałe noce w hotelu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6: COSTA DEL SOL – MAROKO
Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie na wybrzeżu Costa del Sol. Możliwość skorzystania z wycieczki
fakultatywnej – dodatkowo płatnej do Maroko: „Marokańska przygoda” to jednodniowa wycieczka statkiem,
(wymagany paszport ważny minimum 6 miesięcy od daty powrotu). W programie wycieczki: przepłyniemy przez
Cieśninę Gibraltarską do marokańskiego Tangeru. Podczas około godzinnego rejsu promem zobaczymy jak Europa
i Afryka znajdują się blisko siebie. Po dotarciu do Maroka – spacer po Tangerze – arabskim starym mieście w typowo
marokańskim stylu. Czas wolny na starówce i promenadzie nadmorskiej oraz na typowym arabskim bazarze. Chwila
czasu na zakupy, następnie przejazd do portu i rejs powrotny do Hiszpanii. Wieczorem obiadokolacja i nocleg
w hotelu.
Dzień 7: RONDA
Po śniadaniu udamy się do średniowiecznego miasta Ronda, bajecznie położonego pośród gór na wysokiej skale
wznoszącej się ponad wąwozem El Tajo. Podczas pobytu w tym uroczym mieście zobaczymy z zewnątrz Arenę Byków
– najstarszą w Hiszpanii, a także taras widokowy, z którego można podziwiać górzysty krajobraz, most oraz
charakterystyczne domy wybudowane na samej krawędzi góry. Przechodząc przez most Puente Nuevo znajdziemy
się w starej, zabytkowej, arabskiej części miasta, która jednak w czasach Ferdynanda III została przekształcona na
chrześcijańską. Po południu powrócimy do hotelu na Costa del Sol. Czas wolny. Obiadokolacja i nocleg.
Dzień 8: POWRÓT DO DORTMUNDU
Rano śniadanie (możliwy w formie boxu, ze względu na wczesny przelot), wykwaterowanie z hotelu. Przejazd na
lotnisko w Maladze, odprawa biletowo-bagażowa. Bezpośredni przelot do Dortmundu o godzinie 09:55. Lądowanie w
Niemczech o godzinie 13:05. Zakończenie pielgrzymki.
| CENA ZAWIERA:
 przelot na trasie: Dortmund – Malaga – Dortmund, bagaż podręczny, bagaż rejestrowany do 20 kg opłaty
lotniskowe i paliwowe, odprawa na lotnisku
 transfery komfortowym autokarem w Hiszpanii
 7 noclegów w hotelach o lokalnej kategoryzacji 3* lub 4* (pokoje 2-, 3-osobowe z łazienkami)
 wyżywienie 2 x dziennie: 7 śniadań (1 w formie boxu), 7 obiadokolacji
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ubezpieczenie Signal Iduna: KL (30 000 EUR), NNW (15 000 PLN), bagaż (1 000 PLN) z uwzględnieniem ryzyka
chorób przewlekłych oraz Sars-Cov-1, Sars-Cov-2 z ich mutacjami
opiekę doświadczonego pilota
przedstawiony program pielgrzymki
podatek VAT

| CENA NIE ZAWIERA:











biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, przewodników lokalnych i innych opłat związanych z realizacją programu,
słuchawek podczas zwiedzania, degustacji, obligatoryjnych napiwków, taks klimatycznych, składki na Turystyczny
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (łącznie ok. 140 EUR/os. – zbierane przez pilota grupy). Podana kwota jest
orientacyjna i może ulec zmianie. W trakcie trwania sezonu ceny biletów wstępu zmieniają się dynamicznie, niezależnie
od Orlando Travel.
wycieczka fakultatywna do Maroko – koszt około 110 EUR/os. (przy minimum 20 uczestnikach)
transferu autokarem z/na lotnisko w Niemczech
napojów do obiadokolacji
ubezpieczenia kosztów rezygnacji z imprezy turystycznej (w tym rezygnacji spowodowanych zachorowaniem wskutek
Sars-Cov1 i Sars-Cov2) oraz przerwania imprezy turystycznej spowodowanego zachorowaniem na COVID-19 (85 EUR/os.
– płatne w dniu zapisu na pielgrzymkę)
wydatków własnych
dopłaty do pokoju jednoosobowego (na zapytanie)
świadczeń niewymienionych w ofercie

| WAŻNE INFORMACJE:
1.
2.
3.
4.
5.

Data przygotowania oferty: 18.10.2022 r.
Wymagany dokument do odbycia podróży: dowód osobisty lub paszport.
Zastrzegamy sobie możliwość zmiany kolejności zwiedzanych obiektów.
Cena skalkulowana jest dla grupy 37 osób. W przypadku mniejszej liczy osób, cena ulegnie zmianie.
Cena została skalkulowana w dniu 18.10.2022 wg obowiązujących w tym dniu cen paliw i kursów walut.
W przypadku wzrostu tych cen, cena imprezy turystycznej podlegać będzie rekalkulacji.
6. Żadne rezerwacje nie zostały dokonane. Nie ponosimy odpowiedzialności za jakiekolwiek zmiany dokonane przez linie
lotnicze, w tym zmiany godzin przelotów, zmiany opłat paliwowych
7. Gwarantujemy rezerwację mszy świętych na trasie zwiedzania.
8. Wysokość składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny oraz Turystyczny Fundusz Pomocowy (ujęte w części CENA NIE
ZAWIERA) z tytułu zawartej umowy o udział w imprezie turystycznej określa Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i
Technologii z dnia 22.12.2020 r. (poz. 2372, 2379).
9. Aktualne informacje dotyczące warunków wjazdu na teren poszczególnych krajów przez polskich obywateli znajdą
Państwo na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych. Podróżni
zobowiązani są spełnić wymienione na stronie rządowej warunki. Na dzień przedstawienia oferty, Hiszpania jest wolna
od obostrzeń. Warunki wjazdowe, w tym obostrzenia z tytułu Covid-19, mogą ulec zmianie. W przypadku konieczności
wykonania testów COVID-19 ich koszt i wykonanie leżą po stronie Uczestnika. Zmiana warunków wjazdowych do kraju
docelowego nie stanowi podstawy do bezkosztowej rezygnacji z wyjazdu.
10. Przedstawiona oferta cenowa ma charakter informacyjny i nie stanowi oferty handlowej w rozumieniu Art.66 par.1
Kodeksu Cywilnego.
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