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Wycieczka dla grup samolotowa do Madrytu - 5 dni
symbol oferty: AGA-MAD-SAM-BB

PROGRAM:
WYCIECZKA DLA GRUP DO MADRYTU:
Madryt stolica Hiszpanii położona w środkowej części Hiszpanii, nad rzeką Manzanares. Miasto posiada niezliczoną
ilość zabytków. Większość z nich mieści się w ścisłym centrum miasta.

PROGRAM IMPREZY:
1 dzień
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Madrytu. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie. Wieczorny spacer po Gran Via, jednej z najbardziej reprezentacyjnych ulic stolicy Hiszpanii, która
stanowi komercyjne, kulturalne i turystyczne centrum stolicy. Znajdziemy tu wspaniałe budynki z bogato
zdobionymi fasadami, eleganckie sklepy, kina, teatry, restauracje i bary tapas.
Nocleg w hotelu.
2 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie Madrytu rozpoczniemy od placu Puerta del Sol, skąd udamy się pod Pałac Królewski wraz ze
wspaniałymi XIX-wiecznymi ogrodami oraz oraz współczesną katedrę Almudeny. Następnie przejdziemy do
dzielnicy Habsburgów – najstarszej części miasta. Aby poznać smaki Hiszpanii i Madrytu odwiedzimy hale targowe
San Miguel, w których znajdują się stoiska z owocami morza, wędlinami, serami, owocami, winem i słodkimi
przysmakami. Tu proponujemy zatrzymać się na degustację tapas lub typowego madryckiego wermutu.
Dalej przejdziemy do Dzielnicy Literackiej, pełnej małych uliczek oraz przyjemnych placów, przy których znajdziemy
domy wielkich postaci literatury hiszpańskiej jak Lope de Vega, Quevedo, Góngora czy Cervantes . W tym
klimatycznym zakątku proponujemy czas wolny na lunch i lampkę wina. Miłośnikom sztuki proponujemy zwiedzanie
Muzeum Prado, jednego z najważniejszych muzeów sztuki na świecie. Następnie przejdziemy na Plaza Mayor,
główny plac miasta, na którym odbywało się wiele ważnych wydarzeń m.in.: walki byków i procesy inkwizycji. Dalej
ruszymy w stronę placu i fontanny bogini Cibeles (ulubionego miejsca kibiców klubu piłkarskiego Real Madrid) i
ratusza Madrytu nazywanego Palacio de Cibeles. Zarówno z budynku ratusza, jak i sąsiadującego z nim
budynku Círculo de Bellas Artes można podziwiać piękne widoki na Madryt.
Fakultatywnie : obiadokolacja lub wieczór flamenco
Powrót do hotelu, nocleg.
3 dzień
Śniadanie. Zwiedzanie współczesnego Madrytu. Proponujemy zacząć od Las Ventas, jednej z aren madryckich
związanej z tradycyjną walką byków, w których nadal odbywa się słynna korrida. Następnie przejedziemy w okolice
Paseo de la Castellana. Ulica stanowi jedną z najważniejszych arterii miasta, przy której znajdują się takie ciekawe
obiekty jak: Muzeum Historii Naturalnej, kompleks ministerstw Nuevos Ministerios, wieżowce AZCA, Pałac
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Kongresowy, stadion Santiago Bernabéu. Fanom piłki nożnej proponujemy zwiedzanie stadionu i muzeum klubu
piłkarskiego Real Madryt.
Naszą wycieczkę zakończymy w okolicy placu Hiszpańskiego z pomnikiem Cervantesa oraz wzgórza z egipską
świątynią Debod, z którego rozpościera się wspaniały widok na zachodnią część Madrytu i największy park madrycki
Casa de Campo.
Dla wytrwałych proponujemy wizytę w mniej znanych turystom dzielnicach: Chueca, Malasaña, La Latina lub Barrio
de las Letras, by wzorem Hiszpanów udać się do barów przekąskowych, czyli tapas.
Fakultatywnie : obiadokolacja
Powrót do hotelu, nocleg.
4 dzień
Po śniadaniu wyjazd do Toledo. Zwiedzanie rozpoczniemy od górującej nad miastem fortecy Alkazar. Chętnym
proponujemy wejście na jedną z jego wież by cieszyć się spektakularnym widokiem na Toledo z lotu ptaka.
Następnie ruszamy wśród labiryntów toledańskiej starówki łączącej elementu kultury chrześcijańskiej, żydowskiej i
muzułmańskiej. Zwiedzimy m.in. termy rzymskie, typowe patio toledańskie, katedrę z jej zachwycającym wnętrzem
oraz kościół Santo Tome z obrazem „Pogrzeb hrabiego Orgaza” autorstwa El Greco, który żył i tworzył właśnie w
Toledo.
Dodatkowo proponujemy zwiedzanie niewielkiej winnicy znajdującej się koło miejscowości Aranjuez. Prześledzimy
dokładny proces produkcji wina, a pod koniec wizyty weźmiemy udział w degustacji win oraz miejscowych wędlin i
sera. Istnieje również możliwość degustacji oliwy produkowanej prze tą rodzinna firmę. Powrót do Madrytu, nocleg.
Fakultatywnie : obiadokolacja
5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
CENA od 1709 PLN/os

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
Przelot samolotem tanimi liniami lotniczymi
Transfery lotnisko – hotel – lotnisko
Mały bagaż podręczny
4 noclegi w hotelu **/***, pokoje 2,3 -osobowe z łazienkami
4 śniadania
opieka pilota
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
rezerwacje wstępów
podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA:
OPŁAT OBLIGATORYJNYCH
90 € opłaty programowej(zestawy słuchawkowe, taksa miejska, komunikacja miejska, opłata klimatyczna )
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
OPŁAT FAKULTATYWNYCH
Dopłat za bagaż - cena uzależniona od linii lotniczych i terminu wyjazdu
60.00 PLN dopłata do 1 obiadokolacji
70 € dopłata za wieczór flamenco z kolacją - Flamenco, to taniec wywodzący się z kultury cygańskiej i prawdziwie
hiszpańska sztuka. Warto jest odwiedzić jedno z tabloas i doświadczyć z bliska pasję i energię, jaką przekazuje ten
spektakl.
€18.00 dopłata za wizytę w winnicy i degustację
Biletów wstępu do zwiedzanych obiektów
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Poniżej prezentujemy przykładowe ceny głównych atrakcji (luty 2022):
normalny ulgowy
€13.00 €7.00 Madryt- Palacio Real (Pałac Królewski)
€15.00 €7.50 Madryt- Muzeum Prado
€18.00 €18.00 Madryt- stadion Santiago Bernabeu
€5.00 €4.00 Madryt- Circulo de Bellas Artes (Taras widokowy)
€5.00 €5.00 Toledo- Alkazar
€3.00 €3.00 Toledo- Santo Tome

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
stworzyć program "szyty na miarę ". Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: szkolenia
biznesowe, szkolenia outdoor, imprezy integracyjne, obiadokolacje w wybranej przez Państwa formie, degustacje
lokalnych specjałów, bilety do wybranych atrakcji, standard zakwaterowania dopasowany do potrzeb uczestników (
od standardu turystycznego na każdą kieszeń do luksusowych hoteli Wellness & Spa dla bardzo wymagających ).
Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja, poznawanie atmosfery
odwiedzanych miejsc, relaks przy dobrej kawie czy specjałach lokalnej kuchni oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy osobiście zaprezentować ofertę w
Państwa siedzibie lub naszym biurze.
W wyjątkowych przypadkach w trakcie trwania wycieczki program może ulec zmianie, a decyzje o kolejności
zwiedzania podejmuje pilot.
BILETY WSTĘPU Ceny biletów wstępu podajemy orientacyjnie i mogą one ulec zmianie niezależnie od Biura
Podróży Index, dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów.
UBEZPIECZENIE Uczestnicy imprez zagranicznych są ubezpieczeni od kosztów leczenia i następstw
nieszczęśliwych wypadków na podstawie umowy generalnej z firmą ubezpieczeniową SIGNAL IDUNA (sumy
ubezpieczenia: KL 10 000 EUR, KR 6 000 EUR, NNW 7 000 PLN, bagaż 800 PLN). Za dopłatą istnieje możliwość
zwiększenia zakresu ubezpieczenia do sumy ubezpieczenia wyższej niż ubezpieczenie podstawowe lub
rozszerzenia zakresu ubezpieczenia o koszty leczenia chorób przewlekłych.
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie
odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub
dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE niezbędny będzie paszport ważny co
najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np. Białoruś , Rosja). Aktualne informacje
należy
sprawdzić
przed
wyjazdem
na
stronie
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
BAGAŻ – Istnieje możliwość dokupienia większego bagażu podręcznego lub bagażu rejestrowanego – 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 14 dni robocze przed
planowanym terminem wycieczki – po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. Z uwagi na
zmieniające się stawki przewoźników, bagaż dodany po wykupieniu rezerwacji, może być droższy niż w bagaż
wykupiony przy wystawieniu biletu.
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.).
WIZZAIR – bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm
RYANAIR - bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można jej dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dyspozycyjność hoteli i cena
przelotu może ulec zmianie oraz wymaga potwierdzenia w momencie rezerwacji.
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