
 

Wycieczka  

do Andaluzji w Hiszpanii 
Malaga – Torremolinos – Ronda – Grenada – Gibraltar  

07 – 14.10.2019 

     
 

 

Program wyjazdu: 

 

Dzień 1 

Spotkanie na lotnisku we Wrocławiu o godz. 08:00, przelot do hiszpańskiego miasta Malaga 

(10:10 – 13:45), po przylocie transfer do czterogwiazdkowego hotelu Fenix ****s                             

w Torremolinos, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.  

Dzień 2 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna na Gibraltar położony na terytorium Wielkiej Brytanii. 

To  jednen  z najgęściej zaludnianych terytoriów świata – 4290 mieszkańców na 1 km².  

Ponad portem i zabudową miejską wznosi się wysoka na 426 m n.p.m. wapienna Skała 

Gibraltarska, stanowiąca potężną twierdzę pod powierzchnią skały, a na zewnątrz w 

większości rezerwat przyrody z wolno żyjącymi małpami. Przejazd busem m.in. do Jaskiń św. 

Michała, Przylądku Europa, ulicy Main Street i Katedry Najświętszej Maryi Panny Królowej 

z tablicą upamiętniającą życie gen. Sikorskiego, czas wolny. Powrót do hotelu na 

obiadokolację i nocleg. 

 

 

 

 

 

 



Dzień 3 

Śniadanie, spacer po Torremolinos – popularnym ośrodku turystycznym Andaluzji, 

stanowiącym jeden z ważniejszych kurortów Costa del Sol, czyli Słonecznego Wybrzeża. 

Czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

Dzień 4 
Śniadanie, wycieczka do miejscowości Ronda, które położone po obu stronach wąwozu rzeki 

Guadalevín składa się z dwóch dzielnic: Ciudad, czyli części arabskiej i Mercadillo, czyli 

nowszej części powstałej po rekonkwiście. Ronda jest kolebką corridy, znajduje się tu jedna z 

najstarszych aren w Hiszpanii, tu urodził się pierwszy wielki torreador i zarazem reformator 

corridy - Pedro Romero. Miasto to jest nazywane perełką Andaluzji i uważane za jedno z 

najpiękniejszych w Hiszpanii. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

 
Dzień 5 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Grenady. W Hiszpanii znane jest przysłowie mówiące 

„Kto nie widział Grenady, ten niczego nie widział”, znajduje się bowiem tam bardzo dużo 

ważnych zabytków, m.in. Alhambra – arcydzieło architektury arabskiej, na które składa się 

pałac z kilkoma dziedzińcami i dekorowanymi salami. Po zwiedzaniu miasta powrót do 

hotelu na obiadokolacje i nocleg. 

Dzień 6 

Śniadanie, wycieczka do Malagi, podczas której zobaczymy m.in.: Alcazabę – ruiny twierdzy, 

wybudowanej przez Rzymian i przebudowanej w IX w. przez Maurów; Zamek Gibralfaro                                                                                                   

 – „góra z latarnią morską”, ruiny zamku z XIV w. , Katedrę – budowaną z przerwami od XVI 

w., w której najcenniejszym elementem są stalle chóru z 42 posągami świętych, dzieło wielu 

artystów. Po zwiedzaniu miasta powrót do hotelu na obiadokolacje i nocleg. 

Dzień 7 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna organizowana przez hiszpańskie biuro do Maroko: 

przejazd autokarem do hiszpańskiej Terify, następnie przepłynięcie promem do 

marokańskiego Tangeru, zwiedzanie miasta z polskim przewodnikiem oraz obiad w 

tradycyjnej dla Maroka restauracji. W mieście warto przyjrzeć się kolonialnej architekturze - 

przejść się po głównych placach i ulicach, pospacerować po dzielnicy żydowskiej (mellah), a 

przede wszystkim zwiedzić barwną medynę i kazbę, z której roztacza się jedyny w swoim 

rodzaju widok na port i Cieśninę Gibraltarską. Powrót do hotelu, obiadokolacja, animacje 

hotelowe, nocleg. OBOWIĄZKOWE POSIADANIE PASZPORTU.  

Dzień 8 

Odbiór pakietów śniadaniowych, wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko w Maladze, 

przelot do Wrocławia (06:20 – 09:40), zakończenie wycieczki. 



 

Zakwaterowanie: 

 

Hotel Fenix ****s ulokowany w miejscowości Torremolinos - 20 km od Malagi na wybrzeżu Costa del 

Sol, w hiszpańskiej Andaluzji . Hotel położony jest 3 minuty spacerem (ok. 170 m) od plaży Bajondillo, w  

pobliżu sklepów, restauracji i dyskotek. Obiekt odnowiony w 2016 r. cechuje się ciekawym i przytulnym 

wystrojem oraz pomocnym personelem. Oferta przeznaczona jest dla pełnoletnich gości (ADULTS ONLY).   

Pokoje dwu i trzyosobowe: z łazienką (√suszarka, √ręczniki), klimatyzacją, TV (√kanały telewizji 

satelitarnej), telefonem, balkonem (po wcześniejszym ustaleniu); codziennie sprzątany. 

Dodatkowe atrakcje: odkryty basen otoczony leżakami; słoneczny taras z leżakami i parasolami; 

jacuzzi; snack bar; siłownia; strefa SPA (płatne w hotelu); wifi (płatne w hotelu); windy. 

Wyżywienie: w mieszczącej się na terenie hotelu restauracji serwowane są śniadania w formie 

różnorodnego i bogatego bufetu szwedzkiego. Obiadokolacja, również w formie urozmaiconego bufetu kuchni 

śródziemnomorskiej.  

 

 

 
  



 

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 

 Przelot  samolotem:                      

- Wrocław-Malaga-Wrocław 

- wstępów do obiektów muzealnych 

 Transfery autokarowe:  

-lotnisko-hotel-lotnisko  

- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10zł/os.) 

 7 noclegów w hotelu ****s - taksy klimatycznej (10€/os./pobyt) 

 6 śniadań w formie bufetu (1 w formie 

pakietu) 

- wycieczki fakultatywnej (Grenada, Gibraltar) 

 7 obiadokolacji w formie bufetu - aparatów audio-guide (10 zł/os.) 

 Napoje do śniadań  

 ¼ wina i wody do obiadokolacji  

 Opiekę pilota  

 Ubezpieczenie KL+NNW  

 Wycieczki do miast: Malaga, Rondy, 

Torremolinos 

 

 Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm)  

 Podatek VAT  

 

 

  

 
Cena: 2650 zł 

(min. 40 podróżnych) 
 
 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 800,00 zł 

proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto 

BP  FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130 

w tytule podając imię i nazwisko oraz dopisek Wycieczka 07-14.10.19 

lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl  

UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA!!! 

 
 

 

 

 


