
PROGRAM 
1 dzień  

  

10.55           zbiórka na lotnisku Warszawa Okęcie  

                    lub Warszawa Modlin 

10.55-12.45 odprawa biletowo - bagażowa 

13.55-18.05 przelot: Warszawa - Malaga 

19.00-19.30 przejazd do Hotelu Flatotel***, zakwaterowanie 

20.00-22.00 kolacja - bufet 

Przedsiębiorstwo Turystyczne Glob Sp. z o.o. 
10 – 546 Olsztyn, ul. Kajki 7/19 

89 527 20 04, olsztyn.glob@gmail.com 
www.globolsztyn.pl 

 

Hiszpania Andaluzja 
    8 dni termin – Lipiec 2023rok  

2 dzień  

09.00-10.00 śniadanie - bufet 

11.00-14.00 wycieczka po Benalmadenie 

plażowanie 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet 

 
3 dzień  

08.00-09.00 śniadanie - bufet 

09.00-19.00 wycieczka fakultatywna na Gibraltar 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet 

22.00 Flamenco – fakultatywnie 

 
4 dzień  

08.00-09.00 śniadanie - bufet 

09.00-19.30 wycieczka fakultatywna do Granady 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet 

 
5 dzień  

08.00-09.00 śniadanie - bufet 

czas wolny 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet 

mailto:olsztyn.glob@gmail.com
http://www.globolsztyn.pl/


6 dzień  

08.00-08.30 śniadanie - bufet 

08.30-20.30 wycieczka do Sewilli 

20.30-22.00 obiadokolacja - bufet 

 
7 dzień  

08.00-09.00 śniadanie - bufet 

czas wolny 

20.00-22.00 obiadokolacja - bufet 

 
8  dzień  

08.00-10.00 śniadanie - bufet 

10.30-11.00 przejazd do Malagi 

10.00-14.00 zwiedzanie Malagi 

14.00-15.30 czas wolny 

16.00-16.30 przejazd na lotnisko 

18.45-22.40 przelot Malaga - Warszawa Okęcie 

23.00          zakończenie imprezy 

 
Cena: 4.090 zł / os. przy min. 40-46 os. 
Cena: 4.290 zł /os.  przy min.  30-39 os. 
Cena: 4.470 zł/os.   przy min.  20-24 os.  

 obejmuje: 

1. zakwaterowanie: Hotel Flatotel*** w Benalmadenie 8 dni (7 noclegów) 

apartament składający się z 2 pok. x 2 os. (2 pok. - każdy z łazienką 

przedzielone pok. dziennym), TV, klimatyzacja, lodówka, czajnik, 

szklanki, sztućce itd. 

2. wyżywienie: bufet, pierwszym świadczeniem jest obiadokolacja w dniu 

przylotu, ostatnim świadczeniem śniadanie w dniu wylotu. Wyżywienie 

2x dziennie bufet (8 dni: 7 śniadań, 7 kolacji) 

3. wycieczki autokarowe: Benalmadena, Sewilla, Malaga 

4. ubezpieczenie NNW - 15.000 PLN, KL - 10.000 EUR 

5. bilety lotnicze Warszawa Okęcie – Malaga – Warszawa Okęcie  

 lub Warszawa Modlin – Malaga- Warszawa Modlin 

        bagaż 2 sztuki zabierane na pokład: 

• 1 torba o wymiarach 40 cm x 20 cm x 25 cm do 8 kg 

 (wkładana pod fotel); 

• 1 walizka do 10 kg o wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm (wkładana do 

schowka) 

6. transfery autokarowe: 

• Lotnisko Malaga – Hotel – Lotnisko Malaga 

7. przewodnik z j. polskim po Maladze 

8. przewodnik z j. polskim po Sewilli - bilet wstępu do Katedry płatny dodatkowo, norm. €14, ulg. €7 (65+) 

9. TFG + TFP 

10. opieka pilota 

 
W dniu zapisu należy zgłosić: 

1. dopłatę do większego bagażu zabieranego do luku bagażowego: 

• walizka do 10 kg o maksymalnych wymiarach 55 cm x 40 cm x 20 cm – 240 zł x 2 strony = 480 zł 

• lub walizka do 20 kg o maksymalnych wymiarach 149 cm x 119 cm x 171 cm - 300 zł x 2 strony = 600 zł 

• chęć udziału w wycieczkach fakultatywnych (organizowanych przy grupach min. 30 os.) 

• wycieczka na Gibraltar 75 EUR 

• wycieczka do Granady 75 EUR, w tym bilet wstępu do Alhambry z przewodnikiem z j. polskim 

• pokaz flamenco ok. 38 EUR 

 
Uwaga! 

1. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany daty wyjazdu ze względu na zmianę organizacji lotów jak i kolejności 

zwiedzania, terminu i programu, co uzależnione jest od rozkładu lotów; 

2. Zmianę ceny ze względu na zmianę kursu walut powyżej 2% w tabeli banku PKO BP, dział dewizy pieniądze – sprzedaż 

na dzień złożenia oferty tj. 10.11.2022, 

3. Zmiany cen biletów lotniczych, biletów wstępu do zwiedzanych obiektów, opłat wjazdowych, paliwa , kosztów wyżywienia. 
4. Ofertę sporządzono na podstawie cen biletów lotniczych obowiązujących na dzień 10.11.2022r.  


