
 

 

   

      

 

 

 

 

 

HISZPANIA - ANDALUZJA 
I COSTA DEL SOL 

   samolotem z Gdańska 
    15.04 - 18.04.2023 

 

1. DZIEŃ - Wylot z Gdańska i przelot do Hiszpanii, (godziny przelotu 10.40 -14.40) następnie transfer 
do hotelu na wybrzeżu Costa del Sol położonego w miejscowości Benalmadena. Hotel *** z basenem, 
zapoznanie z okolicą oraz urokliwym portem i centrum miejscowości. Obiadokolacja i nocleg. 
 

2. DZIEŃ - Dzień przeznaczony na wycieczkę do pobliskiej Granady – jednego z piękniejszych miast 
Andaluzji, malowniczo położonego u podnóża gór Sierra Nevada. Na miejscu Stare Miasto z katedrą 
Santa Maria oraz Alhambra, monumentalny warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. Maurów 
i rozbudowany w XIV w., arcydzieło architektury arabskie, w tym Alkazaba i Pałac Karola V (wstęp ok. 
20 euro) po południu powrót, obiadokolacja  i nocleg 
 

3. DZIEŃ - Dzień przeznaczony na wycieczkę do Gibraltaru – skalistego półwyspu na południowym 
wybrzeżu w niewielkiej odległości od Maroka będącego częścią Królestwa Wielkiej Brytanii - enklawa 
na terenie południowej Hiszpanii - dla chętnych wjazd kolejką na wzgórze (ok.15 euro) lub minibusem 
(ok. 30 euro) Tunele i jaskinia St. Michael, Europa Point. Gibraltar to najdalej na południowo-
zachodnio przylądek Europy. W drodze powrotnej miejscowość Ronda - nowy most oraz ogród  
z tarasami widokowymi, Plaza de Toros, Kościół Santa Maria, Powrót na obiadokolacje i nocleg. 
 

4. DZIEŃ – Dzień przeznaczony na zwiedzanie Malagii, w tym Alcazaba - ruiny twierdzy, wybudowanej 
przez Rzymian i przebudowanej w IX w. przez Maurów. (dla chętnych wstęp ok. 5 euro) Zamek 
Gibralfaro  „góra z latarnią morską”, ruiny zamku z XIV w, nieukończona katedra oraz Teatr Rzymski, 
który został ufundowany w I wieku p.n.e. podczas panowania Augusta. Podczas zwiedzania 
możliwość degustacji lokalnego wina w miejskich winiarniach. Po południu przejazd na lotnisko i 
powrót samolotem do Gdańska (godziny przelotu 20.50-00.30)  

 

Świadczenia zawarte w cenie             ok. 1890 + 100 euro  
Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo 
 

 Przelot samolotem Gdańsk - Malaga - Gdańsk 
 Bagaż podręczny 40x30x20 cm w cenie podstawowej  
 Opłaty lotniskowe 
 Transfer lotnisko - hotel - lotnisko 

                           

                              BIURO PODRÓŻY EURO-RELAX  
                                                        Słupsk ul. Mickiewicza 51 tel. 883 678 747 eurorelax@interia.pl 
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https://pl.wikipedia.org/wiki/XIII_wiek
https://pl.wikipedia.org/wiki/XIV_wiek
https://pl.wikipedia.org/w/index.php?title=Architektura_arabska&action=edit&redlink=1
https://pl.wikipedia.org/wiki/Maurowie


 Noclegi w Hiszpanii w hotelu *** z basenem, pokoje 2/3 osobowe z łazienkami,  
 Wyżywienie w Hiszpanii: śniadania i obiadokolacje bufetowe 
 Wszystkie wycieczki autokarowe na miejscu opisane w programie 
 Opieka i informacja turystyczna przedstawiciela biura na miejscu. 
 Ubezpieczenie  
 Podatek Vat 

 
Cena nie obejmuje dojazdu na lotnisko do Gdańska – ok. 100 za dojazd i powrót, lokalnej taksy 
klimatycznej ok. 1.5 euro za dzień, ewentualnej dopłaty do większego bagażu, biletów wstępu do 
zwiedzanych obiektów (ceny podane w programie) oraz obowiązkowej składki na Ubezpieczeniowy 
Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy 20 zł/os 

      

Ze względu na zmieniające się ceny biletów lotniczych oferta ograniczona czasowo, dokładna 

cena uzależniona również od ilości uczestników. Dokładna cena uzależniona od ilości uczestników 

         
 

 serdecznie zapraszamy 
 

 

 

 

 

 

 

 

Zgodnie z Ustawą o Usługach turystycznych BPiT Euro-Relax posiada zezwolenie na działalność w zakresie 

                     organizacji imprez turystycznych - wpis do rejestru nr 024 oraz gwarancję ubezpieczeniową na rzecz klientów   

                                            www.eurorelax.pl          eurorelax@interia.pl 


