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Wycieczka lotnicza / objazdowa 4 dniowa: Madryt i Toledo - szaleństwo w wielkim mieście! 

 

 
 

TRASA PODSTAWOWA Lotnisko Kraków (Balice), Katowice (Pyrzowice) - Madryt i Toledo - lotnisko. 
UWAGA! Możliwość zorganizowania przejazdu autokarem z Żywca 
do Krakowa / Katowic na lotnisko i z powrotem. Cena: ok. 50 zł / os. 
Miejsce podstawienia autokaru do uzgodnienia z biurem podróży.  Możliwość 
wsiadania „po trasie” po potwierdzeniu przez biuro.  

Termin DO USTALENIA  

Cena  Od 1950 zł/os. 

Oferta zawiera: -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: 3 noclegi w hotelu 3* (pokoje 2-osobowe z łazienkami) 
- wyżywienie: 3 śniadania  
-opieka licencjonowanego pilota  
-ubezpieczenie podstawowe AXA (KL do 10.000 €, NNW do 15.000 zł, CHP i 
bagaż do 1.000 zł) 
-obsługa grupy w systemie Tour Guide System (system bezprzewodowego 
oprowadzania grup). 
Cena nie zawiera: biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 115-135 
€ (w zależności od wielkości grupy) - kwota ta obejmuje przejazdy 
komunikacją miejską podczas programu zwiedzania, wycieczkę pociągiem do 
Toledo, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów wraz z kosztami ich 
rezerwacji (Pałac Królewski, Muzeum Prado, Synagoga w Toledo, Katedra w 
Toledo, Kościół Santo Tome) oraz lokalnych przewodników. Opcje dla 
chętnych (stadion, wieczór flamenco) są dodatkowo płatne.  
Warto mieć przy sobie drobne € na toaletę, kawę.  
Obowiązkowa dopłata: opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny - 10zł 
/ os. 
Informacje dodatkowe: 
-dopłata do pokoju 1-osobowego +570 zł  
-zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł  
-gwarancja niezmienności ceny +45 zł 
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. 
- Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy 
podczas zwiedzania odbywają się komunikacją miejską i podmiejską. 
- 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. 
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RAMOWY PROGRAM WYJAZDU: 

 
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 
 
Po śniadaniu zapraszamy na zwiedzanie Madrytu - w programie m.in.: 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. 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. 
 
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 de Jamon (ok. 1-2 
€/szt), pysznych churros con chocolate czyli długich ciastek maczanych w gorącej czekoladziem(ok. 4 
€) czy cocido – typowo madryckiego gulaszu serwowanego z chrupiącym chlebem (ok. 15 €). W czasie 
zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena obiadokolacji w restauracji w Madrycie to ok. 15-20 
€). Wieczorami powrót do hotelu i nocleg. 
 
Dzień 3 
 
Po śniadaniu zapraszamy na wycieczkę do malowniczego Toledo – dawnej stolicy Hiszpanii, gdzie nad 
miastem góruje Alkazar - wspaniały pałac-forteca. Przejazd pociągiem i zwiedzanie Toledo – XII-
wieczna Synagoga w stylu mudejar; jedna z najstarszych katedr w Hiszpanii, kościół Santo Tome,  
w którym znajduje się słynny obraz El Greco „Pogrzeb Hrabiego Orgaza”. Spacer po wpisanej na listę 
UNESCO starówce Toledo, gdzie przeplatają się ślady Chrześcijan, Żydów, Arabów i Wizygotów, tworząc 
wspaniały labirynt, którego układ nie zmienił się od Średniowiecza. Czas wolny na zagubienie się w 
uliczkach Toledo i spróbowanie toledańskiego marcepanu, który wyrabia się tutaj od XI wieku! W czasie 
zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem powrót do hotelu i nocleg. 
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Dzień 4 
 
Po śniadaniu wykwaterowanie i złożenie bagażu. Zwiedzanie Madrytu: 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. Monumentalny Plac Hiszpański z 
pomnikiem Cervantesa. Po południu odebranie bagażu, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju. 
 
Informacja o bagażu: 
 
Cena naszych wycieczek zawiera jedynie bagaż podręczny, którego wymiar i wagę określa linia lotnicza 
operująca na danej trasie. 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.). Istnieje możliwość wykupienia bagażu głównego – ceny bagażu zależą od przewoźnika, trasy i 
terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze względów organizacyjnych 
prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 4 dni robocze przed planowanym terminem wycieczki – 
po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. 
 
Rezerwacja miejsc w samolocie: 
 
Z uwagi na zmiany w warunkach bezpłatnej odprawy on-line w liniach lotniczych Ryanair, nie jesteśmy w stanie 
zagwarantować, że Klienci z jednej rezerwacji będą w samolocie siedzieć obok siebie. Istnieje możliwość 
wykupienia miejsc w samolocie w opcji standard oraz premium (z większą przestrzenią na nogi). Wykupienie 
miejsc premium w zależności od dostępności na danym locie – szczegóły w zakładce Linie Lotnicze. 
 
Program jest ramowy. Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. 
 
WAŻNE: W upalne dni prosimy pamiętać o przeciwsłonecznym nakryciu głowy i butelce wody mineralnej! 
Zaleca się strój sportowy (wygodne buty, polary, kurtki przeciwdeszczowe / softschell, okulary przeciwsłoneczne, 
peleryna, plecak itp.). 
 
Podczas wycieczki przekracza się granicę RP – należy mieć ze sobą ważny dokument tożsamości: 
dowód osobisty bądź paszport.  
 
Kod oferty: MTX/11/2017 

 
 
 
 


