Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Citybreak życie jak w Madrycie"
Dojazd własny: Nie
Standard:

4 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila: biuro@viator.pl
Ceny są promocyjne i mogą być niedostępne na każdy z terminów. Sugerujemy rezerwację z co najmniej miesięcznym wyprzedzeniem.
CENA ZAWIERA:
przelot w dwie strony, odprawę, opłaty lotniskowe
3 noclegi
wyżywienie śniadania
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
bagaż nierejestrowany podręczny (1 x max 55x40x20cm + 1 x mały bagaż max 35x20x20cm liniami ryanair)
opłaty lotniskowe, ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
odprawę i karty pokładowe
CENA NIE ZAWIERA:
bagaż rejestrowy
transferów z/do hotelu i po mieście
Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20 kg od 210 zł/sztuka /w 2 strony - linie Ryan; opłaty za bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą
być wyższe
- dopłata do pokoju 1 osobowego + około 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
- transferów z lotniska i po mieście
Na zapytanie możliwe pobyty na 4 / 7 noclegów w zależności od lotów.
Rozkład lotów
z Warszawy Modlin (Ryan) poniedziałek, środa, piątek, sobota, niedziela
z Wrocławia (Ryan) wtorek, sobota
z Krakowa (Ryan) wtorek, czwartek, sobota
z Poznania (Ryan) poniedziałek, czwartek
z Berlina (Ryan) codziennie

Noclegi

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 3***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo szczegółowe
informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku oferowanych
przez nas hoteli 3*** w Madrycie.
Obiekt ten usytuowany jest w samym sercu Madrytu, w pobliżu placu Puerta del Sol, Pałacu Królewskiego oraz słynnego Museo del Prado, i oferuje
bezpłatny bezprzewodowy dostęp do Internetu.
San Lorenzo
(3 gwiazdki)

San Lorenzo dysponuje stylowymi, praktycznie urządzonymi pokojami, które wyposażone są w doskonałe udogodnienia. O poranku będą mogli Państwo
posłuchać radia i obejrzeć serwis informacyjny na ekranie telewizora.
Pokoje mają również klimatyzację, ogrzewanie oraz część wypoczynkową, w której będą mogli Państwo poczytać książkę.
San Lorenzo dysponuje czynną przez całą dobę recepcją i oferuje biuro informacji turystycznej, której pomoże Państwu w zaplanowaniu pobytu.
Przed wyjściem do jednego z madryckich klubów nocnych będą mogli Państwo przekąsić coś w barze San Lorenzo.
Strona internetowa: http://www.hotel-sanlorenzo.com/en/

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 3***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo szczegółowe
informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku oferowanych
przez nas hoteli 3*** w Madrycie.

Pensjonat Hostal Pereda znajduje się przy alei Gran Vía w Madrycie, w odległości 5 minut spacerem od Puerta del Sol. Dysponuje on całodobową
recepcją oraz barwnymi pokojami z telewizorem i łazienką.
Pereda (3
gwiazdki)

Pensjonat Pereda oddalony jest o 10 minut spacerem od Zamku Królewskiego i Plaza Mayor. W około 10 minut dojść można z obiektu także do
słynnego madryckiego Trójkąta Sztuki.
Położona obok pensjonatu stacja metra Gran Vía zapewnia połączenia ze wszystkimi zakątkami stolicy. Podróż na lotnisko Madryt-Barajas trwa około 45
minut.
Personel recepcji doradzi Gościom co warto zobaczyć i zrobić w wolnym czasie podczas pobytu w Madrycie.
Pokoje o powierzchni około 20 metrów wyposażone sa w telewizor, łazienkę z wc.

UWAGA: w róznych terminach mogą być dostępne różne hotele 4***. Po złożeniu zapytania odnośnie terminu otrzymają Państwo szczegółowe
informacji o dostępności danych hoteli z możliwością wyboru najbardziej dogodnego. Poniższy hotel jest tylko jednym z kliku oferowanych
przez nas hoteli 4*** w Madrycie.

Rafaelhoteles
Ventas (4
gwiazdki)

Hotel Rafaelhoteles Ventas położony jest przy tętniącej życiem ulicy handlowej Alcalá w Madrycie, 100 metrów od stacji metra El Carmen. Obiekt
wyróżnia się wystrojem w klasycznym stylu i zachwyca imponującą kolekcją dzieł sztuki.
Do dyspozycji Gości są prosto urządzone, klimatyzowane pokoje z meblami z ciemnego drewna, telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych oraz
łazienką. Goście mogą bezpłatnie korzystać z WiFi w pakiecie podstawowym. W recepcji można wykupić pakiet z szybkim łączem internetowym.
Arena walk byków Las Ventas oddalona jest od obiektu Rafaelhoteles Ventas o 500 metrów, a dzielnica Salamanca – o 10 minut spacerem. Dojazd z
hotelu do centrum konferencyjnego IFEMA i na międzynarodowe lotnisko Madryt-Barajas zajmuje zaledwie kilka minut.

Strona internetowa hotelu: http://www.rafaelhoteles.com/en/hotels/ventas-madrid/

Miasta
Madryt - największe miasto i stolica Hiszpanii położone w środkowej części kraju, u podnóża Sierra de
Guadarrama, nad rzeką Manzanares. Leży na wysokości ok. 600 m n.p.m. i jest najwyżej położoną stolicą
europejską. Warto Zobaczyć Pałac Królewski (Palacio Real) - wybudowany w XVIIIw przez króla Filipa V z dynastii Burbonów, jest

Madryt

jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc w Madrycie. Ta majestatyczna budowla wzniesiona w stylu neoklasycznym mieści 2800 pomieszczeń. Wiele
z nich jest udostępnionych dla zwiedzających. Wewnątrz można podziwiać bogato zdobione sale oraz liczne zbiory kolekcji pałacowej, między innymi
portrety rodziny królewskiej pędzla Goyi. Dodatkowo można zwiedzić Bibliotekę i Zbrojownię Królewską. Obok Pałacu znajduje się Campo Moro przepiękni urządzony park i ogród. CaixaForum - centrum sztuki i kultury, zaprojektowane przez szwajcarskich architektów Jacques'a Herzoga i Pierre'a
de Meurona. Jest to budynek o konstrukcji zawieszonej, który łączy styl architektoniczny wczesnej ery przemysłowej początków XX w. ze współczesną
awangardą. W południowej części placu znajduje się zielony mur, który pokrywa fasadę przylegającej budowli, nie opierając się o nią. Świątynia
Debod (Templo de Debod) - starożytna egipska świątynia z II wieku p.n.e. podarowana przez Egipt Hiszpanii za pomoc udzieloną przez rząd hiszpański
przy ocalaniu świątyń w Nubii. Pierwotnie została wzniesiona w południowym Egipcie w okolicy Asuanu. Poświęcona jest kultowi bogów egipskich
Amonowi i Izydzie. Świątynia została odbudowana w jednym z parków Madrytu - Parque de la Montaña niedaleko Pałacu Królewskiego. Ze świątyni
rozciąga się widok na Casa de Campo, największy park miejski Madrytu. Budynek Metrópolis – reprezentacyjny biurowiec w Madrycie, leżący u zbiegu
ulic Calle Alcalá i Gran Vía. Został zaprojektowany przez Jules'a i Raymonda Février dla towarzystwa ubezpieczeniowego La Unión y el Fénix. Uroczyste
otwarcie miało miejsce 21 stycznia 1911. Charakterystycznym elementem budynku jest majestatyczna kopuła, ze złotymi zdobieniami, ukoronowana
figurą Wiktorii. Na drugim piętrze wybudowana została rotunda z podwójnymi kolumnami korynckimi. Podtrzymują one trzecie piętro udekorowane
statuami reprezentującymi handel, rolnictwo, górnictwo i przemysł. Fasada jest ozdobiona 11 rzeźbami (w tym jedną znajdującą się u stóp kopuły)
autorstwa D. Mariano Benlliure. Brama Alcalá (Puerta de Alcalá) - klasycystyczny pomnik znajdujący się na Plaza de la Independencia. Puerta de Alcalá
była niegdyś wschodnią bramą miasta, nazwa tej bramy pochodzi od miejscowości Alcalá de Henares. Znajduje się w centrum miasta i zaledwie
kilkanaście metrów od wejścia do Parku Retiro. Budowlę stworzył Francesco Sabatini, architekt króla Karola III. Bramę wieńczą rzeźby z białego marmuru.
Budowa pomnika została ukończona w 1778 roku. Składa się ona z pięciu przejść, trzy z nich z pełnym łukiem oraz dwa z płaskim łukiem. W najwyższej
centralnej części jest płyta kamienna upamiętniająca rok budowy oraz króla, uwieńczona tarczą z herbem, przedstawiającym broń trzymaną przez Sławę i
geniusza. Park Retiro - Parque del Buen Retiro) to park położony we wschodniej części Madrytu. Zajmuje powierzchnię 120 hektarów. W przeszłości
park pełnił funkcję królewskich ogrodów, w 1868 r. za panowania Izabeli II park stał się własnością publiczną. W zabytkowym Domku Rybaka - Casita del
Pescador mieści się informacja turystyczna. Wszystkie drogi prowadzą do wielkiego stawu w centrum parku, od stawu rozciągają się szerokie aleje o
charakterystycznych nazwach: Paseo de Argentina, Paseo de Paraguay, Paseo de Salvador, Paseo de Mexico. Na jego wschodnim brzegu z daleka
widać otoczony półkolistą kolumnadą pomnik konny Alfonsa XII. Jedna z dróg prowadzących do stawu wiedzie przez Paseo de las Estatuas - aleję, przy
której stoją XVIII-wieczne figury władców Hiszpanii. W świąteczne dni często odbywają się tam pokazy i imprezy. Muzea W Madrycie znajduje się wiele
muzeów posiadających niezwykle bogate zbiory dzieł sztuki. Pośród nich na szczególną uwagę zasługują trzy. Museo del Prado - jest z jednym
najbardziej znanych muzeów na świecie. Mieści kolekcje arcydzieł największych malarzy hiszpańskich, takich jak: El Greco, Velasqez i Goya, jak również
obrazy Zurbena, Ribalta, Murilla i innych. Można podziwiać tam także dzieła wielkich mistrzów włoskich, w tym Tycjana. Zwiedzenie muzeum, nawet
pobieżne, w ciągu jednego dnia nie jest możliwe. W sezonie turystycznym do wejścia ustawia się długa kolejka. Centro de Arte Reina Sofia (Muzeum
Narodowe Centrum Sztuki Królowej Zofii) - jest to muzeum sztuki XX. Mieści dzieła Dalego, Miro i Picassa, w tym jego najsłynniejszy obraz - Guernice.
Muzeum Thyssen-Bornemisza - zawiera prywatną kolekcję obejmującą ok. 1600 dzieł sztuki. Kolekcja zbiorów w tym muzeum obejmuje siedem wieków
działalności artystycznej, począwszy od prymitywnej sztuki włoskiej aż do pop-artu. Najbliższe okolice Toledo - miasto położone ok. 70 km na południe od
Madrytu, ok. 83 tys. mieszkańców. Leży na wzgórzu w zakolu rzeki Tag. Stolica wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha. Znany ośrodek
turystyczny, kultu religijnego – siedziba prymasów Hiszpanii. Jeden z najcenniejszych klejnotów hiszpańskiej architektury. Wielu znanych ludzi i artystów
urodziło się lub mieszkało w Toledo, m.in. Al-Zarqali, Garcilaso de la Vega, Eleanor z Toledo, Alfons X Mądry i El Greco. Segovia - miasto położone ok.
90 km na północny zachód od Madrytu, stolica prowincji Segovia, ok. 56 tys. mieszkańców. Położone u podnóża gór Sierra de Guadarrama, na
wysokości 1000 m n.p.m. Najważniejsze zabytki: akwedukt rzymski, zbudowany ok. 100 r. n.e., dostarczano nim wodę z odległości 15 km, wybudowany z
bloków granitowych bez użycia zaprawy, pozostało ok. 800 m, 129 przęseł; Alkazar, zamek-forteca z XI w., przebudowany w XIV/XV w. i XIX w.,
wewnątrz patio z 1592, sufity w stylu mudéjar, kolekcje zbroi; Katedra, ostatnia budowla gotycka wzniesiona w Hiszpanii (1525–XVII w.). Aranjuez –
miasto na południe od Madrytu nad rzeką Tag i Jarama. Od XVI w. mieści się tu letnia rezydencja królów hiszpańskich. W średniowieczu zbudowany
został tu wielki budynek przeznaczony na szpital rekonwalescencyjny dla rycerzy rannych w wojnie z Muzułmanami w czasie Rekonkwisty. Później zaś
królowie katoliccy przekształcili ten szpital w pałac, a cały obszar w rezydencję królewską. Od tamtego czasu do XIX wieku była to wiosenna rezydencja
królów hiszpańskich. Z drugiej zaś strony na miejscu dawnego pałacu Filip II wybudował Pałac Królewski - Aranjuez. Escorial – monumentalny
architektoniczny zespół pałacowo-klasztorno-biblioteczny w San Lorenzo de El Escorial, 45 kilometrów na północny zachód od Madrytu. Kompleks
zbudowano z szarego granitu, w powściągliwym i surowym stylu późnego renesansu. informacje za http://wikitravel.org/pl/Madryt

Kraje

Hiszpania

Gorący klimat i wzgórzyste ukształtowanie terenu

Terminy

Terminy (w dół)

Opcje (w prawo)

od: 07-12-2017
do: 25-03-2018

od: 15-01-2018
do: 25-03-2018

od: 08-04-2018
do: 20-06-2018

od: 21-06-2018
do: 30-09-2018

hotel 4****

hotel 2**

hotel 3***

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Wyżywienie:
- Śniadanie (0,00 zł)

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
849,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
849,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
899,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
949,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
899,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
949,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 249,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 149,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 249,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 149,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 199,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-osobowego (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Ławica

Poznań

09:55

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

09:35

0,00 zł

Balice

Kraków

11:25

0,00 zł

Modlin

Warszawa

20:05

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

