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HISZPANIA – PORTUGALIA 
 23.09 - 07.10.2018r. 

 
Program wyjazdu: 

 

 

Dzień 1 – 23.09 

 spotkanie grupy na lotnisku Poznań-Ławica o godz. 04:20, odprawa bagażowa  

 godz. 6:25 wylot do Madrytu, przylot godz. 10:00 (brak zmiany czasu) 

 panoramiczny objazd stolicy Hiszpanii (ok. 2 godzin) – najciekawsze atrakcje miasta (między innymi stadion 

Realu Madryt, madrycka arena do walki byków, katedra La Almudena, nachylone ku sobie budynki Bramy 

Europy) 

 AZUQUECA DE HENERAES i zwiedzanie Muzeum Etnograficznego z dużą kolekcją pszczelarstwa. 

 przejazd do hotelu, obiadokolacja (możliwość organizacji wyjazdu na pokaz tańca flamenco), nocleg (2) 
 

 

Dzień 2 – 24.09 

 śniadanie,  

 wizyta w specjalistycznym sklepie pszczelarskim  

 spacer po historycznym centrum Madrytu – zobaczymy między innymi Pałac Królewski, Puerta del Sol 

(centralny plac Madrytu z fontanną przedstawiającą herb miasta), Plaza Mayor z pomnikiem Filipa III, Plac 

Hiszpański, Pałac Sprawiedliwości, Pałac Kongresowy, kościół św. Piotra – zwiedzanie obiektów z zewnątrz 

 czas wolny na skosztowanie tapas 

 przejazd do Toledo - stolicy Kastyli - La Manchy, malowniczo położonej na wyżynie i opasanej rzeką Tag. 

 zwiedzanie: XIII-XV-wieczna katedra (wstęp), uznawana za jeden z najważniejszych zabytków sakralnych                            

w Hiszpanii; klimatyczny, spacer jak w labiryncie po wąskich uliczkach starego miasta  z czasem wolnym 

 zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień 3 – 25.09  

 śniadanie,  

 przyjazd do Kordoby – punkt widokowy na stare miasto, następnie przejście przez Most Rzymski, wejście na 

stare miasto, przerwa na lunch 

 Katedra – dawny meczet, zwany po hiszpańsku La Mezquita, pochodzący z VIII w., lecz wielokrotnie 

przebudowywany, służy obecnie za katedrę rzymskokatolicką. Jest największym byłym meczetem w Europie, 

jego powierzchnia to ok. 23 000 m². 

 przejazd do hotelu na Costa del Sol, zakwaterowanie w hotelu blisko plaży (4 noclegi), obiadokolacja 

 

Dzień 4 – 26.09  

 śniadanie,  

 przejazd do Granady perły Andaluzji, jednego z najpiękniejszych miast Hiszpanii 

 spotkanie z członkami stowarzyszenia pszczelarzy w Granadzie, wizyta w lokalnym Muzeum 

 zwiedzanie Alhambry (wstęp) – pięknego zabytku arabskiego budownictwa w Europie. zwiedzanie Alhambry – 

pięknego zabytku arabskiego budownictwa w Europie. Alhambra była ostatnim punktem oparcia Arabów                  

w Hiszpanii; czas do dyspozycji na lokalnej starówce 

 powrót na nocleg, obiadokolacja  
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Dzień 5 – 27.09 

 śniadanie 

 przyjazd do Gibraltaru, enklawy brytyjskiej na Półwyspie Iberyjskim,  

 po drodze spotkanie z członkami stowarzyszenia pszczelarzy w Maladze (do potwierdzenia) 

 punktu widokowy Punta de Europa (wstęp), skąd rozciąga się wspaniały widok na Cieśninę Gibraltarską i góry 

Atlas na kontynencie afrykańskim, gdzie znajduje się pomnik upamiętniający tragiczną śmierć generała 

Władysława Sikorskiego, wjazd na Skałę Gibraltarską, gdzie można zobaczyć małpki bezogonowe, które 

według legendy są gwarancją angielskiego panowania nad skałą.  

 czas do dyspozycji na zakupy (strefa bezcłowa) 

 w drodze powrotnej zwiedzanie typowej andaluzyjskiej wioski MIJAS. 

 przejazd do hotelu, obiadokolacja 

 

Dzień 6 - 28.09:   

 śniadanie, dzień wolny 

 obiadokolacja  

 

Dzień 7 - 29.09:   

 śniadanie,  

 zwiedzanie Sewilli - miasta którego zabytkowy zespół został wpisany na listę UNESCO:  

 Katedra Najświętszej Marii Panny (wstęp) - powstałej w miejscu meczetu zbudowanego przez muzułmańską 

dynastię Almohadów. Katedra jest największym i jednym z najwspanialszych kościołów gotyckich na świecie 

 wejście na wieżę Giralda, pozostałość po zabudowaniach meczetu, skąd rozpościera się zachwycająca 

panorama miasta (wstęp) 

 spacer uliczkami dzielnic San Bartolome i Santa Cruz - dawnej dzielnicy żydowskiej. 

 czas wolny na pamiątki i na lunch przy Placu Hiszpańskim – kompleksie pałacowo-ogrodowym                                   

z ceramicznymi dekoracjami, będącym wizytówką miasta 

 przejazd do Badajoz na nocleg, obiadokolacja 

 

Dzień 8 - 30.09:   

 śniadanie, wyjazd w kierunku Lizbony 

 zwiedzanie Lizbony – stolicy Portugalii objazd miasta oraz spacer po głównych atrakcji: punkt widokowy 

Miradouro de Nossa Senhora do Monte (panorma na całe miasto, rzekę Tag, Pomnik Chrystusa Króla oraz 

Most 25 kwietnia); Kościół św. Rocha w Lizbonie (pierwszy kościół Jezuitów  w Portugalii, dzielnica Chiado 

(kulturalna dusza Lizbony); wieża Belem, Pomnik Odkrywców; punkt widokowy Sao Pedro de Alcantara 

 przyjazd na nocleg, obiadokolacja. 

 

Dzień 9 - 01.10:   

 po śniadaniu wyjazd do Obidos. Spacer po uroczym średniowiecznym miasteczku ze wspaniale zachowanymi 

murami obronnymi. 

 przejazd na najbardziej wysunięty na zachód punkt Europy – Cabo da Roca, punkt widokowy, po drodze czas 

na zdjęcia w w urokliwym górskim miasteczku Sintra;  

 przyjazd na nocleg w Fatimie (3 noclegi), obiadokolacja,  

 

Dzień 10 - 02.10:   

 śniadanie, całodzienna wycieczka po okolicach Fatimy 
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 Batalha - zwiedzanie z zewnątrz Klasztoru Matki Boskiej Zwycięskiej – jednego z najwspanialszych przykładów 

architektury i sztuki gotyku w Portugalii (wybudowanego aby podziękować Matce Boskiej za portugalskie 

zwycięstwo w bitwie pod Aljubarrota) 

 przejazd do Alcobaci – zwiedzanie z zewnątrz dawnego opactwa cystersów z największym w Portugalii 

kościołem Santa Maria de Alcobaç  

 wizyta w Nazare - czas na plażowanie i lunch – dla chętnych wejście do Kościoła Nossa Senhora da Nazaré – 

najstarszego sanktuarium w Portugalii.  

 powrót do hotelu, obiadokolacja, możliwość uczestnictwa w procesji światła 

 

Dzień 11 - 03.10:   

 po śniadaniu wyjazd do Coimbry (dawnej stolicy (do 1255 r.) Portugalii). Zwiedzanie uniwersytetu z XVI w.                 

z Biblioteką Uniwersytecką i Kaplicą św. Jerzego.  

 wizyta w Aveiro - spacer po centrum miasta zbudowanego na wodzie z pięknymi secesyjnymi kamienicami i 

salinami. 

 powrót do hotelu, obiadokolacja   

 

Dzień 12 - 04.10:   

 śniadanie 

 wyjazd do Porto, po drodze wizyta w sklepie pszczelarskim 

 objazd miasta oraz spacer po głównych atrakcjach: 

stalowy Most Ponte Dom Luís I (wizytówka miasta, w momencie budowy był to najdłuższy most na świecie                 

w swojej kategorii), zabytkowa dzielnica nadbrzeża Cais da Ribeira, pałac da Bolsa, stacja kolejowa São Bento, 

gotycki Kościół św. Franciszka, Casa da Música - główna sala koncertowa w Portugalii, najstarsza budowalna 

w mieście katedra Sé do Porto  

 rejs statkiem pod mostami Porto. 

 przejazd do hotelu (2 noclegi) na Costa Verde, obiadokolacja 

 

Dzień 13 - 05.10:   

 śniadanie, dzień wolny 

 obiadokolacja  

 

Dzień 14 - 06.10:   

 śniadanie 

 wizyta na pszczelej farmie i w sklepie w pobliżu Vila Real 

 wyjazd do Salamanki - Złotego Miasta - za sprawą połyskującego w słońcu piaskowca, z którego wykonano 

większość tutejszych zabytkowych budynków - spacer po głównych atrakcjach: Most Rzymski, Uniwersytet, 

Katedry (z zewnątrz), Plaza Mayor i starówka Salamanki, czas wolny na lunch 

 powrót do Madrytu, zakwaterowanie w hotelu w Madrycie, obiadokolacja, nocleg 

 

Dzień 15 - 07.10:   

 śniadanie 

 przejazd na lotnisko, wylot godz. 10:30, powrót do Poznania ok. godz. 14:00 

 

Link przybliżonej trasy: 

https://goo.gl/maps/6ZDF2hQEs3r  

 

 

https://goo.gl/maps/6ZDF2hQEs3r
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CENA: 5500 zł / os. przy grupie 40 os.  
 
Świadczenia zawarte w cenie:  

- Madryt – Poznań wraz z bagażem głównym i podręcznym  

 

 

 

 

 

 
y wstępu oraz koszty usług przewodników lokalnych  

Katedra Toledo i Muzeum 

Pokaz Flamenco + drink 

Kordoba La Mazquita 

Alhambra Granada 

Gibraltar 

Katedra Sewilla i wieża 

Giralda 

rejs w Porto 

zestaw audio tour guide 

przewodnik lokalny Madryt 

przewodnik lokalny Lizbona 

przewodnik lokalny Porto 

muzea pszczelarskie i farmy 

 

Cena nie obejmuje:  
– osoby zainteresowane prosimy o kontakt z biurem  

 ubezpieczenia od kosztów rezygnacji – 4% wartości wycieczki  
 


