MADRYT – TOLEDO
TERMIN: I POŁOWA CZERWCA 2016
PROGRAM RAMOWY:
Dzień 1:
Zbiórka uczestników we wskazanym miejscu o określonej godzinie. Przejazd na lotnisko, odprawa, następnie
przelot do Madrytu. Transfer do hotelu, obiadokolacja, zakwaterowanie,
nocleg lub zwiedzanie w zależności od godzin przylotu.
DZIEŃ 2:
Śniadanie, zwiedzanie stolicy Hiszpanii: PUERTA DEL SOl - plac uważany
za serce Madrytu i całej Hiszpanii. Spacer królewskim traktem: przepiękny
PLAZA MAYOR, który był sceną dla wielu wydarzeń, rozgrywających się
często w obecności królewskiej pary, PALACIO REAL - majestatyczna
rezydencja królewska zaprojektowana przez włoskich mistrzów oraz
pobliska LA ALMUDENA - neoklasycystyczna katedra zbudowana na 500lecie odkrycia Ameryki, następnie PLAC HISZPAŃSKI z pomnikiem Cervantesa. W godzinach wieczornych
powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 3:
Śniadanie, dalsze zwiedzanie MADRYTU: PLAZA DE CIBELES z ogromnym
gmachem Poczty Głównej i fontanną bogini Kybele, spacer bulwarem EL
PASEO DE PRADO do MUZEUM PRADO, w którym mieści się jedna z
najważniejszych światowych kolekcji malarstwa. Następnie dawna
wschodnia brama miasta PUERTA DE ALCALA - dziś jeden z symboli
miasta. Spacer po parku DEL BUEN RETIRO, najpiękniejszym i
największym parku Madrytu, do szklanego PAŁACU KRYSZTAŁOWEGO
malowniczo położonego nad stawem. W godzinach wieczornych przejazd do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 4:
Śniadanie, przejazd do malowniczego TOLEDO - dawnej stolicy Hiszpanii,
zwiedzanie miasta: ALKAZAR - wspaniały pałac-forteca, następnie spacer
po starym mieście, XII-wieczna Synagoga z pięknymi witrażami w stylu
mudejar, jedna z najstarszych katedr w Hiszpanii oraz kościół SANTO
TOME, w którym znajduje się słynny obraz EL GRECO „Pogrzeb Hrabiego
Orgaza”. Powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg.
Dzień 5:
Śniadanie, wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa, przelot
do Polski, przejazd do Opola.
Cena: 1580 zł/os. przy 20 uczestnikach; 1450 zł/os. przy 25 uczestnikach; 1360 zł/os. przy 30 uczestnikach
Cena zawiera:

- 4 noclegi w hotelach klasy turystycznej;
- 4 śniadania, 4 obiadokolacje;
- opieka pilota ;
- ubezpieczenie KL, NW, bagaż;
- transfery autokarowe Opole - lotnisko – hotel – lotnisko – Opole;
- realizacja programu na miejscu autokarem.

Cena nie zawiera:

- ceny biletu samolotowego ok 600-800 zł/osoba
- cena nie zawiera biletów wstępu do zwiedzanych obiektów oraz kosztu ewentualnych przewodników miejskich ok 30 EUR/os.
Uwaga: w dniu 1 oraz 5 zwiedzanie miasta w zależności od godzin przylotu oraz wylotu. Możliwość wizyty na stadionie Santiago
Bernabeu, którego gospodarzem jest Real Madryt (ok. 20 EUR/os.).
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