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Pielgrzymka do Hiszpanii
Madryt – Avila – Toledo – Kordoba – Sewilla – Gibraltar – Granada - Ronda – Mijas

14-22.10.2022r
1.DZIEŃ:
Spotkanie na lotnisku w Warszawie o godz.08:30.
Odprawa biletowo-bagażowa.
Wylot do Madrytu o godz.10:25. Przylot do

Madrytu o godz.14:00. Spotkanie z lokalnym
przewodnikiem i zwiedzanie stolicy Hiszpanii:
Katedra de la Almudena, najsłynniejszy plac
Madrytu - Puerta del Sol, Plaza Mayor, Palacio
Real, Plaza Espana z pomnikiem Cervantesa.
Przejazd autokarem do hotelu w okolicach
Madrytu. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.
2.DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd do AVILI - miejsca narodzin św. Teresy od Jezusa.
Zwiedzanie miejsc związanych z życiem św. Teresy z Avila: kościół i klasztor św.
Teresy, zakon wraz z muzeum św. Teresy, dom rodzinny świętej, kościół św.
Jana Chrzciciela. Następnie TOLEDO, zwiedzanie: Katedra, Santa María la Blanca
i del Tránsito, spacer po dzielnicy żydowskiej. Meczet Ermita Cristo de la Luz.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
3.DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd na zwiedzanie KORDOBY – której centrum uznano za obiekt
Światowego Dziedzictwa. Najważniejszym i unikalnym na skalę światową zabytkiem
jest Mezquita, dawny meczet, obecnie katedra, bardzo ciekawy jest też pałac de Viana
i stara dzielnica żydowska. Przejazd do hotelu w okolicach Sewilli. Zakwaterowanie.
Obiadokolacja. Nocleg.
4.DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd do SEWILLI. Zwiedzanie miasta: spacer do miejsca, gdzie Park
Marii Luizy łączy się z Plaza Espana, stanowiącą wizytówkę miasta, następnie
przejście do dzielnicy Arenal nad rzeką Gwadalkiwir, w celu zobaczenia najważniejszej
w Hiszpanii areny corridy - La Maestranza, oraz Złotej Wieży. Spacer przez dawną
dzielnicę żydowską - Santa Cruz, następnie zwiedzanie największej w Europie
gotyckiej katedry, wraz z symbolem miasta - Wieżą Giralda - dziś dzwonnicą a
dawniej minaretem. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
5.DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd na GIBRALTAR- brytyjską enklawę na płw. Iberyjski. Zwiedzanie
groty św. Michała, stanowiska małp gibraltarskich, Katedry M.B. Koronowanej,
gdzie wystawiono trumnę gen. Sikorskiego po katastrofie. Przejazd do hotelu nad
morzem. Zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

6.DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd do GRANADY – miasta u podnóża
gór Sierra Nevada. Zwiedzanie architektonicznej perły
– kompleksu pałacowego Alhambry i ogrodów
Generalife (zwanych „ogrodami rajskich rozkoszy”).
Spacer po zaułkach mauretańskiej dzielnicy Albaicín,
znajdującej się na wzgórzu, z którego rozpo- ściera się
wspaniały widok na całe miasto i góry Sierra Nevada.
Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
7.DZIEŃ
Śniadanie. Przejazd do miasta Ronda – jednego z najpiękniejszych miast południowej
Andaluzj! Będziemy mieli okazję podziwiać piękno urwistego krajobrazu, który otacza
wąwóz El Tajo. Zobaczymy słynny Nowy Most, kościół Santa María la Mayor, a także
najstarszą w Hiszpanii arenę korridy wraz z muzeum. Odwiedzimy również muzeum
wina, gdzie zostaniemy zaproszeni na degustację. Następnie przejazd do malowniczego
miasteczka na Wybrzeżu Słońca – Mijas. W czasie spaceru zobaczymy kilka symboli,
które sprawiają, ze Mijas staje się miejscem znaczącym na mapie turystycznej
Andaluzji – ośle taksówki, plac do walki z bykami czy grota z kapliczka Matki Boskiej
ze Skały. Powrót do hotelu. Obiadokolacja. Nocleg.
8.DZIEŃ
Śniadanie. Wypoczynek nad morzem. Obiadokolacja i nocleg.
9 DZIEŃ
Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd do Malagi - jednego z najstarszych
miast portowych w basenie Morza Śródziemnego. Spacer eleganckimi uliczkami
pełnymi tradycyjnych barów tapas i kawiarni do XVI-wiecznej katedry, do domu
narodzin Pabla Picassa (z zewnątrz) oraz olbrzymiej arabskiej fortecy Alcazaba (z
zewnątrz), siedziby mauretańskich władców z IX w. Transfer na lotnisko, odprawa
biletowo-bagażowa i o godz. 18:45 wylot do Polski. Przylot na lotnisko w Warszawie o
godz. 22:40, zakończenie pielgrzymki.

CENA:

1950

PLN/os+

700

EUR/os (dla grupy min. 25 os)

CENA ZAWIERA:
 Przelot samolotem Warszawa – Madryt – Malaga - Warszawa z bagażem 20 kg + 5
 Autokar na terenie Hiszpanii
 Zakwaterowanie w hotelach 3* w pokojach 2 os. z łazienkami
 Wyżywienie wg. programu: 8 śniadań i 8 obiadokolacji (do kolacji woda / wino)
 Opiekę polskojęzycznego Pilota – Przewodnika
 Opiekę Duchową Kapłana i Msze Święte
 Ubezpieczenie KL – 15 000 EURO/os + NNW 15 000 PLN/os
CENA NIE ZAWIERA:
 Lokalnych Przewodników, kosztów wstępów do obiektów, opłat drogowych, systemu
słuchawkowego Tour Quide - 165 Euro/os płatne obowiązkowo na miejscu.
 Dopłaty do pokoju 1 os.
Kolejność punktów programu może ulec zmianie

