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MALAGA 

 

1 DZIEŃ  – godz. 5.30 wyjazd na lotnisko  w Berlinie. Odprawa na lotnisku. Wylot z Berlina 

godz. 10:40 TXL. Przylot do Malagi godz. 14.00 Transfer do hotelu  w Torremolinos (8 km 

na południe od lotniska). Zakwaterowanie w hotelu. Royal All Andalus **** Obiadokolacja. 

Nocleg. 

2-6 DZIEŃ – Korzystanie z plaży, basenu hotelowego. Jednodniowa wycieczka do Malagi 

ze wstępem do Muzeum Picasso i Katedry. Możliwość uczestniczenia w innych wycieczkach 

fakultatywnych (do Maroka; na Gibraltar; do Granady ze wstępem do Alhambry; do 

Kordoby; wieczór Andaluzyjski) 

7 DZIEŃ (12.07.) – śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko  w Maladze. 

Odprawa na lotnisku. Wylot z Malagi godz. 10.10  Przylot do Berlina godz. 13.30 TXL. 

Transfer  autokarem. 

 

Cena obejmuje:  

 Transfer na lotnisko Sulęcin-Berlin- Sulęcin 

 Przelot samolotem Air Berlin (bagaż podręczny 55x40x20 max. 8 kg, bagaż główny 

do 23 kg, podczas lotu będzie serwowany napój i przekąska) 

 Transfer Malaga- Torremolinos-Malaga 

 6 noclegów w hotelu Royal Al. Andalus **** (pokoje dwuosobowe) 

 Wyżywienie HB (śn., obiadokolacje) + ¼ wody + wino do kolacji 

 Jednodniowa wycieczka do Malagi ze wstępem do Muzeum Picasso i Katedry 

 Ubezpieczenie NWiS  15.000 i KL 10.000 EUR 

 

Zniżka dla 3 osoby w pokoju 150 zł 

Zniżka dla dzieci w wieku 2-11 lat  800 zł 

Dopłata do pokoju 1 osobowego ( 26,5 euro /dzień)  

Dopłata do VB (śn., obiad, kolacja)  200 zł 



 

Wycieczki fakultatywne: 

-wycieczka na Gibraltar: 45 € za osobę (cena  obejmuje zwiedzanie + polskojęzycznego 

pilota) 

-wycieczka do Granady: 65 €  za osobę (cena obejmuje wstęp do Alhambry oraz 

polskojęzycznego pilota) 

-wycieczka do Kordoby: 56 €  za osobę ( cena obejmuje wstęp do meczetu oraz 

polskojęzycznego pilota) 

-wycieczka do Maroka: 75 € za osobę  (cena obejmuje prom, obiad w lokalnej restauracji 

oraz polskojęzycznego pilota) 

-wieczór Andaluzyjski 33 €  /os.  cena zawiera transport, wstęp na pokaz Flamenco + 1 

drink na osobę. 

 


