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CITY BREAK: MADRYT 4 dni 
 

Madryt ma swój własny temperament i cały czas tętni życiem, mówi się nawet, że nigdy nie zasypia. Zobaczyć to można na każdym z 
placów czy rozległych parków oraz w setkach barów i restauracji, których jest tu najwięcej w całej Europie! To dumne, królewskie 
miasto, w którym ślady burzliwej historii splatają się z nowoczesną architekturą i sztuką. 

 

PROGRAM RAMOWY: 
DZIEŃ 1:  Zbiórka  na  wybranym  lotnisku  na  2  godziny  przed  wylotem,  odprawa  i  przelot  do  Madrytu.  Transfer  do  hotelu, 

zakwaterowanie i nocleg. 

Uwaga! Jeśli pozwolą na to godziny przelotów, w pierwszym i ostatnim dniu będzie realizowany program zwiedzania. 

 

 
 

DZIEŃ 2-3: Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Madrytu – w programie m.in.: 

 Plac uważany za serce Madrytu i jednocześnie za centrum całej Hiszpanii - Puerta del Sol, wraz z pomnikiem niedźwiedzia 
opierającego się o drzewko poziomkowe, który jest jednym z symboli Madrytu 

 Spacer królewskim traktem – przepiękny Placa Mayor, który był sceną dla wielu wydarzeń, rozgrywających się często 
w obecności królewskiej pary; Palacio Real – majestatyczna rezydencja królewska zaprojektowana przez włoskich mistrzów 
(zwiedzanie wnętrza, jeśli pałac będzie otwarty dla zwiedzających) oraz pobliska La Almudena – neoklasycystyczna katedra 
zbudowana na 500-lecie odkrycia Ameryki 

 Monumentalny Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa 

 Placa 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 

 Wizyta na najsłynniejszym madryckim pchlim targu – klimatycznym El Rastro, którego historia sięga pięciu wieków wstecz 
(w sezonie letnim) 

 Dla chętnych wizyta na stadionie Santiago Bernabeu, którego gospodarzem jest Real Madryt (ok. 20 €) oraz wieczór 
flamenco w jednej z madryckich restauracji (ok. 20-30 € w zależności od dnia i restauracji) 

 W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania lokalnych specjałów kulinarnych, np. małych przekąsek tapas, z których 
słynie choćby gwarne Museo  del Jamon,  pysznych churros con chocolate czyli długich ciastek maczanych w gorącej 
czekoladzie czy cocido – typowo madryckiego gulaszu serwowanego z chrupiącym chlebem 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Madrycie to ok. 15-20 €). 
Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 
 

 

 
 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 
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HOTELE 3* położone w niewielkim oddaleniu od ścisłego centrum Madrytu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Wszystkie 

hotele oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych (możliwość 1 dostawki - pokoje 3-osobowe dostępne tylko na zapytanie) 
z łazienką, TV i telefonem. 
Wyżywienie: Śniadania kontynentalne 

 

PRZYKŁADOWY HOTEL: 

 
 
 

 

 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 
 Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotniskowymi) 
 Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki) 
 Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
 3 noclegi w hotelu 3* 
 Pokoje 2-osobowe z łazienkami 
 3 śniadania 
 Opieka pilota 

 Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL do 15.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i bagaż do 1.000 zł) 
 Gwarancja niezmienności ceny 

 

KOSZTY DODATKOWE: Orientacyjny koszt realizacji programu zwiedzania to ok. 60-80 € (w zależności od wielkości grupy) - 

kwota ta obejmuje przejazdy komunikacją miejską podczas programu zwiedzania, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz 
z kosztami ich rezerwacji (Pałac Królewski, Muzeum Prado) oraz lokalnych przewodników. 
Opcje dla chętnych (stadion, wieczór flamenco) są dodatkowo płatne. 

 

INFORMACJE DODATKOWE: 
 Dopłata za pokój 1-osobowy +500 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!) 
 Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -90 zł 

 
 

 

 

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie. Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego, którego waga i cena zależą również od przewoźnika – 
szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny 
ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.). 

 
 

 

 

WYBIERZ SWÓJ BAGAŻ: Cena naszych weekendów zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 

operująca na danej trasie – szczegóły znajdziecie na naszej stronie www.matimpex.pl. Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie 
mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do 
paznokci, nożyczki, itp.). 

 
 

 

 

WAŻNE INFORMACJE: 
 Kolejność zwiedzania może ulec zmianie, jednak wszystkie punkty programu zostaną zrealizowane. Pilot nie oprowadza 

grupy po wnętrzach muzeów (zwiedzanie muzeów z przewodnikiem lokalnym) 
 Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub w Madrycie po przylocie. W pojedynczych przypadkach transfer 

lotniskowy może być realizowany jedynie pod opieką lokalnego kierowcy 

http://www.matimpex.pl/
http://www.matimpex.pl/
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 Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską 

 W przypadku wylotu we wczesnych godzinach porannych, zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety 
śniadaniowe 

 Dokumenty podróży będą do odbioru na lotnisku (u pilota lub przedstawiciela naszego biura) lub zostaną wysłane wcześniej 
drogą mailową – w takiej sytuacji Klienci lecą sami, na podstawie kart pokładowych lub biletów. Na tydzień przed wylotem 
zostanie wysłane potwierdzenie ze wszystkimi informacjami dotyczącymi zbiórki i przekazania dokumentów 

 
 

 

 

UBEZPIECZENIE: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy 

zawiera ubezpieczenie od kosztów leczenia (KL do 15.000 €), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu 
(do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku chorób przewlekłych (CHP).  Istnieje również możliwość skorzystania z opcji 
dodatkowego ubezpieczenia (pakietów rozszerzonych oraz ubezpieczenia od kosztów rezygnacji).  

 
 

 

 

TERMINY I CENY:  

 

MADRYT          MODLIN 
 
                 TERMIN  ILOŚĆ DNI CENA 

2019-05-10 - 2019-05-13 4 1799 zł 

2019-06-07 - 2019-06-10 4 1799 zł 

2019-09-20 - 2019-09-23 4 1799 zł 

2019-10-18 - 2019-10-21 4 1799 zł 

 
 

 

 


