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            Hiszpania - Andaluzja   
                                             14-21.10.2023 
 

              
PROGRAM  
1 dzień 14.10.23 sobota 

10.15 podstawienie autokaru w Olsztynie, przy Hotelu Wileńskim   

10.30-14.00 przejazd na lotnisko w  Gdańsku 

14.00-15.00 odprawa biletowo - bagażowa  

16.30-20.10 przelot: Gdańsk - Malaga   

21.00-21.30 przejazd do Hotelu Flatotel*** 

21.30-22.00 kolacja – bufet, zakwaterowanie  

                                                        

2 dzień 15.10.23 niedziela 

09.00-10.00 śniadanie - bufet  

11.00-14.00 wycieczka po Benalmadenie: Stupa Byddyjska,  

                      Port Puerto Marina, Park de Paloma 

                      czas wolny 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet  

   

3 dzień 16.10.23 poniedziałek 

08.00-09.00 śniadanie - bufet  

09.15-19.00 wycieczka fakultatywna do Granady: Alhambra 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet  

 

4 dzień 17.10.23 wtorek  

08.00-08.30 śniadanie - bufet  

08.30-20.30 wycieczka do Sewilli 

20.30-22.00 obiadokolacja-bufet 

http://www.globolsztyn.pl/


 

5 dzień  18.10.23 środa 

08.00-10.00 śniadanie 

                      czas wolny 

20.00-22.00 obiadokolacja -bufet 

6 dzień 19.10.23 czwartek 
08.00-09.00 śniadanie - bufet  
09.15-19.00  wycieczka fakultatywna- Gibraltar, Marbella  
20.30-22.00 obiadokolacja - bufet  
21.15-00.30 flamenco -fakultatywnie  
 
7 dzień  20.10.23 piątek 
08.00-10.00  śniadanie – bufet 
                        czas wolny 
 20.00-22.00 obiadokolacja -bufet 
 
8/9 dzień 21.10.23/22.10.23  sobota/niedziela 

08.00-10.00 śniadanie - bufet  

11.00-11.30 przejazd do Malagi  

11.30-15.00 zwiedzanie Malagi   

15.00-17.00 czas wolny  

17.30-18.00 przejazd na lotnisko  

18.00-19.00 odprawa bagażowa 

20.10-00.30 przelot Malaga -Gdańsk 

01.30-04.00 ok. przejazd do Olsztyna- Hotel Wileński. 

 
Cena: 3.990,00 zł  
 
Cena obejmuje:  

1. zakwaterowanie: Hotel Flatotel*** w Benalmadenie  8 dni ( 7 noclegów ), apartamenty składające się  
z 2 pok. x 2 os. (2 pok. - każdy z łazienką; przedzielone pok. dziennym) ,TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, 
szklanki, sztućce itd.  

2. wyżywienie: bufet, pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja w dniu przylotu, ostatnim świadczeniem 
śniadanie w dniu wylotu. Wyżywienie 2 x dziennie bufet ( 8 dni: 7 śniadań, 7 obiadokolacji;)  - w przypadku 
opóźnienia przylotu uniemożliwiającego zjedzenie obiadokolacji uczestnicy otrzymają kanapki. 

3.wycieczki autokarowe :Benalmadena, Sewilla, Malaga  

4. ubezpieczenie NNW - 15.000 PLN, KL - 10.000 EUR ; 

5. bilety lotnicze Gdańsk – Malaga – Gdańsk;   

6.bagaż 2  sztuki:    

• 1 torba o wymiarach do: 40 cm x 30 cm x 20 cm do 10 kg (wkładana pod  fotel);   

• 1 walizka o wymiarach do: max. 119 cm x 119 x 171 cm  do 20 kg (bagaż rejestrowany)  

7. transfery autokarowe:   

• Olsztyn - Gdańsk - Olsztyn  

• Lotnisko Malaga - Hotel - Lotnisko Malaga  

8. przewodnik z j. polskim po Benalmadenie, Sewilli i Maladze 

9. Obowiązkowe składki do  TFG + TFP  

10. opieka pilota  
 

 



W dniu zapisu należy zgłosić:  

1. Chęć udziału w wycieczkach fakultatywnych: 

• wycieczka na Gibraltar 77 EUR przy grupie min. 20 osób ,  

• wycieczka do Granady 75 EUR, w tym bilet wstępu do Alhambry z przewodnikiem z j. polskim,  

• pokaz flamenco ok. 38 EUR  

 

Uwaga! 

Cena nie obejmuje: 

      Bilet wstępu do Katedry w Sewilli normalny 12 EUR, 65+ ulgowy 7 EUR 

 


