HISZPANIA

City break
CENA OD

MADRYT

1699 zł

HOTEL

Hotele 3* położone w niewielkim oddaleniu
od ścisłego centrum Madrytu, w pobliżu przystanku komunikacji miejskiej. Wszystkie hotele
oferują zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych
(pokoje 3-osobowe dostępne tylko na zapytanie)
z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

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
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW,
CHP i bagaż)
KOSZTY DODATKOWE:
Na 4 dni:
• 60-80 € – koszty realizacji programu (wstępy, przewodnicy, komunikacja miejska)
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne
Na 5 dni:
• 70-90 € – koszty realizacji programu (wstępy, przewodnicy, komunikacja miejska)
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne

4

DNI
PORTY WYLOTU KRK • WMI

W PROGRAMIE:

★
★
★
★
★
★

Muzeum Prado
Pałac Królewski
La Almudena
Puerta del Sol
Plaza Mayor
Santiago Bernabeu

wow :)
Madryt to miasto, w którym znajduje się
najwięcej barów w całej Europie! Od wieków
jego mieszkańcy spotykają się w kafejkach,
barach i restauracjach od śniadania do późnych
godzin nocnych. Np. Miguel Cervantes całymi
dniami przesiadywał w Casa Alberto, pisząc
„Don Kichota”!

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, 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 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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Terminy i ceny na www.matimpex.pl

MADRYT

TERMINY I CENY

Wylot z MODLINA
termin

dni

typ oferty

cena od osoby

2018-05-09 - 2018-05-12

4

FM - first minute

1699 zł

2018-06-06 - 2018-06-09

4

FM - first minute

1699 zł

2018-09-26 - 2018-09-29

4

FM - first minute

1699 zł

2018-10-17 - 2018-10-20

4

FM - first minute

1699 zł

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna.

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND
10-015 Olsztyn, ul. Knosały 7/4, Tel.: 89 539 01 01
t r a ve l a n d @ t r a ve la n d . c o m . p l

www.traveland.com.pl

