
 

 

Mauretańska Hiszpania w rytmie Flamenco    8-12.02.2022 

1 DZIEŃ : 
 

O godz. 09.30 spotkanie na lotnisku w Modlinie. Wylot do Malagi o godz. 14:30. Przylot do Malagi o godz. 

18:30. Przejazd i zakwaterowanie w apartamentach, które położone są w Nerji - kurorcie na Costa del 
Sol w okolicach Malagi. Spacer po starówce. Czas wolny na wypoczynek. Kolacja. Nocleg. 

   
2 DZIEŃ : 

 

Po śniadaniu o godz. 8:00 przejazd do Granady. Na początek zobaczymy najlepiej zachowany pałac 

arabski na świecie – Alhambra, mieszczący się na wzgórzu Sabika. Następnie czarująco, bogato zdobiony 
ornamentami pałac Nasrydów – rodem z „Baśni 1000 i jednej nocy”, Pałac Comarez – oficjalna 

rezydencja sułtanów, Pałac Lwów ze słynną fontanną z 12 postaciami lwów i odetchniemy podziwiając 
ogrody pełne wodospadów i fontann. Na koniec ujrzymy Generalife, czyli ostatnią część kompleksu – 
pałac otoczony bogato zdobionymi ogrodami, pełnymi sadzawek i fontann. Kolejnym punktem programu 

jest najpiękniejsza dzielnica Granady - stara arabska dzielnica Albacin wpisana na Listę Światowego 
Dziedzictwa UNESCO, położona na wzgórzu, pełna wąskich uliczek, pałacyków i zaułków. Następnie za 

cel spaceru obierzemy Plaza Mirador de San Nicolas – plac obok kościółka San Nicolas. Wspinaczkę 
wąskimi uliczkami wynagrodzi nam fantastyczny widok na całą Alhambrę na tle ośnieżonych szczytów 
Sierra Nevada.  

Popołudniu wizyta w Parku Narodowym El Torcal, czyli miejsca które ucieszy miłośników nieskażonej 
natury, krystalicznego powietrza i efektownych pejzaży. Wędrówka zielonym szlakiem (około 1 h 15 min). 

Zdjęcia w kilku punktach widokowych. Kolacja i nocleg w pięknym miasteczku Antequera. 

   



 

3 DZIEŃ : 

Po śniadaniu o godz. 8:00 wyruszymy do Kordoby. Na miejscu zobaczymy słynną Mezquitę - dawny meczet 

z czasów Kalifatu z wbudowanym kościołem, stare miasto oraz żydowską Juderia na obszarze której 
stoi synagoga z 1315 roku. Na zachód od Mezquity znajduje się wielokrotnie przebudowywany Puente 
Romano (Rzymski Most), a na jego południowym końcu wznosi się XIV-wieczna Torre de la Calahorra w 

której znajduje się muzeum. Na głównym placu Kordoby – Plaza Tendillas przewidziany jest czas wolny, a po 
nim przejazd do hotelu w okolicy Sewilii. Obiadokolacja. Nocleg. 

  

4 DZIEŃ : 

Po śniadaniu o godz. 8:00 wyruszymy do Sewilli, gdzie zobaczymy jeden z największych i 
najwspanialszych kościołów gotyckich na świecie – Katedrę Maryi Panny umieszczoną na liście światowego 

dziedzictwa UNESCO, następnie będziemy podziwiać wysoki na 76 metrów minaret, dawną dzielnicą 
żydowską Santa Cruz, Plac Hiszpański, Złotą Wieżę, Alkazar czyli dawny pałac królewski, Szpital 

Miłosierdzia i znajdujące się w pobliżu główne archiwum Indii - dawniej giełda handlowa. Czas wolny. 
Popołudniu przejazd w okolice Rondy. Obiadokolacja. Nocleg. 

 

5 DZIEŃ : 

Po śniadaniu o godz. 8:00 zwiedzanie Rondy, najpiękniejszego miasta Andaluzji. Ronda leży po obu 
stronach przecinającego ją skalistego wąwozu Tajo de Ronda. Zwiedzanie chrześcijańskiej dzielnicy 

Mercadillo z najsłynniejszą budowlą miasta Puente Nevo oraz arenę walk byków Real Maestranza de 
Caballeria. Specjalnie dla Państwa degustacja win w jednej z lokalnych bodeg. Przejazd w stronę Malagi. 
Obiad. Wylot do Polski o godzinie 15:10. Przylot do Polski o godzinie 19.00.  
 
Cena:   2499 PLN (8 uczestników), zawiera: 

Wyżywienie: 4 śniadania, 5 obiadokolacji; 

Nocleg: 5 noclegów w komfortowych apartamentach i hotelach; 

Transport: transfery komfortowym busem/vanem w Hiszpanii;  

Opieka: pilot, przewodnik lokalny (na całej trasie); 

 Ubezpieczenie: KL, NNW, BP; 

Obowiązkowe opłaty klimatyczne 
 
Cena nie obejmuje: 

Przelot samolotem na trasie Warszawa Modlin– Malaga – Warszawa Modlin; bagaż podręczny do 10 kg  wymiarach maksymalnych 
56x45x25 – w dniu 07.11.2021 cena lotu wynosi 900 PLN. 
Dodatkowo płatne bilety wstępów do odwiedzanych obiektów (około 70 EUR; Meczet w Kordobie, Pałac w Kordobie, Arena w 
Rondzie, pałac Alhambra w Granadzie. 

 
Biuro podróży „WYCIECZKI Z NAMI” prowadzone przez firmę: 

INCENTIVE PARTNERS Kazimierz Drążkiewicz, ADRES: 96-325 Radziejowice, ul. Ogrodowa 1, NIP: 838-107-76-46, Tel. kom. 602 731 912, 

www.wycieczkiznami.pl; mail: jacek@wycieczkiznami.pl 

 


