Madryt, Toledo i Parc Attractions

od 1795

zł*/os. – przy grupie 25 uczestników + 2 osoby opieki

* w cenie przelotu bagaż podręczny (2 sztuki)
* cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych

1. Dzień:
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Przelot (20:05 – 23:45) do Madrytu. Transfer do
hotelu, zakwaterowanie, nocleg.

2. Dzień:
Śniadanie, zwiedzanie stolicy Hiszpanii: Plac Puerta del Sol (Brama Słońca, plac serce miasta),
Plaza Mayor (czyli Plac Główny, zwany też teatrem pod niebem Madrytu, Palacio Real (Pałac
Królewski), La Almudena (katedra madrycka, ukończona na 500 lecie odkrycia Ameryki), Plaza de
Cibeles (z fontanną bogini Kybele, jednym z symboli miasta), Plaza de España (reprezentacyjny
placów Madrytu z pomnikiem Miguela Cervantesa i Don Kichota), Gran Vía (reprezentacyjna
arteria) , Następnie Plaza de Toros de las Ventas (madrycka arena walki byków). Obiadokolacja,
nocleg.

3. Dzień:
Po śniadaniu dalszy ciąg zwiedzania Madrytu: Museo del Prado (jedno z najważniejszych i
najbogatszych muzeów na świecie, prace m.in. El Greco, Velázquez, Murillo, Goya), Spacer po
Parku del Retiro (największy i lubiany przez rodowitych mieszkańców i turystów park). Wizyta na
stadionie Santiago Bernabeu (gdzie swoje mecze rozgrywa Real Madryt). Po południu zabawa w
Parque de Atracciones de Madrid (park rozrywki). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
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4. Dzień:
Po śniadaniu przejazd do Toledo (miasto zachowało charakter, najcenniejszego klejnotu
hiszpańskiej, średniowiecznej architektury). Spacer po mieście: Catedral de Santa María de Toledo
(gotycka katedra), Alkazar (twierdza z XI w.), Następnie przejazd do San Lorenzo de El Escorial.
Zwiedzanie kompleksu klasztorno-pałacowego El Escorial oraz Valle de los Caídos (Doliny
Poległych – pomnika mauzoleum upamiętniającego ofiary wojny domowej). Powrót do hotelu.
Obiadokolacja, nocleg.

5. Dzień:
Po śniadaniu. Wykwaterowanie z hotelu. Przejazd i zwiedzanie Madrytu: Estación de Atocha
(zabytkowy dworzec kolejowy , w głównym holu urządzono tropikalny ogród ) i dalej Museo
Reina Sofia (muzeum z obrazami m.in. Picassa, Dalego i Joana Miró). Lunch (zamiast kolacji 1.
dnia). Przejazd na lotnisko. Przelot do Polski. Powrót w późnych godzinach wieczornych.
Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec zmianie. Istnieje
możliwość modyfikacji programu.

Świadczenia zawarte w cenie:
Przelot samolotem do i z Madrytu (bagaż podręczny, bagaż główny płatny dodatkowo od 150
zł/os.),
Transfer lotnisko – hotel – lotnisko, oraz podczas zwiedzania w dniu 4.,
Zakwaterowanie – 4 noclegi w hotelu/hostelu pokoje 3-4 os. z łazienkami,
Wyżywienie: 4 śniadania, 3 obiadokolacje, 1 lunch,
Ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu,
Opieka pilota wycieczek.

Dodatkowo płatne:
Komunikacja miejska i bilety wstępów – od 40 EUR/ os. (zależnie od wybranych wstępów).
Wydatki własne

Biuro Podróży GRELAND TOUR
70-117 Szczecin, ul. Milczańska 31F lok. 10, tel.+48 881 345 135 ,+48 91 434 51 35
e-mail: biuro@grelandtour.com.pl; www.grelandtour.com.pl

