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 "Słonecze wybrzeże Costa del Sol"
Dojazd własny: Nie
Standard:

3 gwiazdki

Costa del Sol (pol. Słoneczne Wybrzeże) jest położone na wybrzeżu hiszpańskiej Andaluzji. Obszar Costa del Sol rozpościera się od Giblartaru po przylądek Cabo de
Gata. Znajduje się tu wiele znanych kąpielisk morskich np. Malaga, Marbella, Nerja, Torremolinos czy Benalmádena. W większej części tego regionu znajdują się
kamieniste plaże, część wybrzeża jest skalista, ale również możemy tutaj znaleźć szerokie, piaszczyste plaże z gwarantowanym słońcem i ciepłą wodą.
Andaluzja jest słynna z corridy, flamenco, renesansowych rezydencji oraz pięknych mauretańskich zamków. Jeżeli chodzi o krajobrazy tego regionu to są one
zachwycające - mamy tutaj zarówno zielone doliny, gaje oliwne, białe wioski położone na wzgórzach.

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub dzwoniąc: biuro@viator.pl
Posiadamy dużo większą bazę hoteli - również na zapytanie. Możliwe także pobyty na 10 lub 14 dni.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot do Hiszpanii, transfer shuttle busem do hotelu, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00
Dzień 2 -7 – pobyt na miejscu
Dzień 8 – opuszczanie hotelu do godz. 12.00, transfer na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
przelot w obie strony z Wrocławia/Warszawy/Krakowa/Berlina samolotem rejsowym Ryan/lub Easyjet (Berlin)
7 noclegów w wybranym hotelu
wyżywienie według wybranej opcji
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x 40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1 mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan; 1 sztuka
(wymiary 56cm x 45cm x 25cm) - linie Easyjet;
odprawę i karty pokładowe
transfer lotnisko - hotel - lotnisko
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
opłaty lotniskowe
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny

Cena nie zawiera - dopłata obowiązkowa w hotelu na miejscu w eur
opłata klimatyczna dla osób powyżej 16 lat - od 0,5 euro/osoba/doba do 1 euro/osoba/doba

Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
- bagaż rejestrowy do 20kg od 220zl/sztuka/w 2 strony - linie Easyjet; do 20 kg od 310 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 + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)

W cenie wycieczki jest BAGAŻ PODRĘCZNY !!. Duży bagaż (rejestrowy) tylko za dopłatą
Z lotniska do hotelu transfer zbiorczym autokarem wahadłowym lotnisko - hotel - lotnisko - jeździ co ok 45 - 60 minut w zależności od ilości osób na dany kierunek. CZa
jazdy ok 20 minut do godziny godz. w zależności od lotniska / hotelu.
Wyloty /wiosna-lato/
Wylot z
Wylot z
Wyjazd
Wylot z
Wylot z

Warszawy (Okęcie): poniedziałek 20:05, środa 12:05 linie Norwegian
Warszawy (Modlin): sobota, wtorek 11:30 linie Ryan
z Krakowa: sobota 10:45, środa 14:50 linie Ryan
Katowic: środa, niedziela 16:45 na potwierdzenie linie Wizz
Berlina Schonefeld: poniedziałek 12:10, środa 11:15, sobota 14:45 linie Ryan; z Berlina Tegel: poniedziałek 6:30, środa 6:15, piatek 15:10, niedziela 14:50

Noclegi

Pierre & Vacances Residence Torremolinos Stella Polaris 3* jest hotelem apartamentowym zlokalizowanym w centrum miejscowości Torremolinos.
W hotelu znajduje się odkryty basen, a do plaży jest zaledwie 200 metrów.
Pierre &
Vacances
Residence
Torremolinos
Stella Polaris
3* (3 gwiazdki)

Klimatyzowane pokoje i apartamenty oferują telewizor z płaskim ekranem oraz balkon. Z niektórych balkonów rozciąga się widok na morze.
Na terenie hotelu znajduje się bar i restauracja. W odległości krótkiego spaceru od obiektu znaleźć można wiele sklepów, barów i restauracji.
We wszystkich apartamentach można samodzielnie przygotowywać posiłki. Apartamenty dysponują aneksem kuchennym z lodówką i kuchenką
mikrofalową. W niektórych apartamentach znajduje się ekspres do kawy.
Hotel Pierre & Vacances Torremolinos dysponuje czynną przez całą dobę recepcją. Na lotnisko w Maladze można dojechać z obiektu w 15 minut.

Na terenie Hotelu Hi! Gardenia by Globales 3* znajduje się kryty i odkryty basen, ogrody oraz wspaniały widok na wybrzeże Costa del Sol. Budynek
usytuowany jest przy plaży Caravajal, pomiędzy miejscowościami Benalmadena i Fuengirola.
Do dyspozycji Gości są jasne i przestronne pokoje z tarasem. Wyposażenie każdego pokoju obejmuje klimatyzację i telewizor z dostępem do kanałów
satelitarnych.
Obiekt Hi! Gardenia by Globales położony jest zaledwie 3 km od centrum Fuengiroli i słynnego zamku Sohail. W kurorcie znajduje się wiele sklepów,
Hi! Gardenia
restauracji i tętniących życiem klubów nocnych. Niedaleko leży też miasto Marbella i przystań Puerto Banús.
by Globales
3* (3 gwiazdki) Najmłodsi Goście hotelu mają do dyspozycji specjalny basen i plac zabaw. Codziennie organizowane są również gry i zabawy dla dzieci. Obiekt oferuje
ponadto wieczorne występy rozrywkowe dla osób w każdym wieku. W restauracji obiektu serwowane są urozmaicone posiłki w formie bufetu. Bar przy
basenie zaprasza na drinki i przekąski.
Goście mogą także korzystać z sauny i wanny z hydromasażem. W pobliżu obiektu usytuowane są pola golfowe. Plaża jest doskonałym miejscem dla
miłośników sportów wodnych.

Hotel Royal Al-Andalus zlokalizowany jest 500 metrów od plaży La Carihuela i oferuje swoim Gościom duży odkryty basen oraz strefę, w której można
bezpłatnie korzystać z WiFi. Do dyspozycji Gości są jasne, klimatyzowane pokoje z balkonem i telewizorem z dostępem do kanałów satelitarnych.
Royal AlAndalus 4* (4
gwiazdki)

Obiekt Royal Al-Andalus położony jest w otoczeniu pięknych ogrodów, 700 metrów od centrum miasta Torremolinos. Oddalony o 10 minut spacerem
dworzec kolejowy w Torremolinos zapewnia bezpośrednie połączenia z lotniskiem w Maladze. Na terenie posesji dostępny jest bezpłatny parking.
Hotelowa restauracja bufetowa serwuje dania kuchni regionalnej i międzynarodowej. Hotel Al-Andalus dysponuje również kawiarnią oraz znajdującym się
przy basenie barem. Latem bar Abanico's zaprasza Gości na odbywające się na tarasie wieczorne programy rozrywkowe.
Stylowe i utrzymane w wyrazistych kolorach pokoje w hotelu Royal dysponują minibarem oraz marmurową łazienką z suszarką do włosów. Z niektórych
pokoi roztacza się widok na morze.

Hotel Playabonita 4* oferuje wspaniałe widoki na Morze Śródziemne. Hotel dysponuje odkrytym basenem, zjeżdżalniami wodnymi oraz wanną z
hydromasażem dla dorosłych. Jest on doskonałym miejscem na słoneczne wakacje z całą rodziną.

Playabonita
Hotel 4* (4
gwiazdki)

Hotel Playabonita położony jest przy nadmorskiej promenadzie, pomiędzy 2 pięknymi zatoczkami. Goście hotelu mogą wybrać się na poranny spacer,
popływać w morzu i rozkoszować się promieniami słońca.
Po powrocie do hotelu Goście mogą udać się na lunch do restauracji, po którym będą mogli wypocząć w zaciszu swojego pokoju.
Wieczorem Goście mogą odwiedzić znajdującą się na terenie hotelu Playabonita restaurację Buena Vista, w której można skosztować posiłków w formie
bufetu.
Przez cały dzień w hotelu Playabonita organizowane są także rozmaite programy rozrywkowe dla dzieci i dorosłych.

Miasta

Costa del
Sol

Costa del Sol (pol. Słoneczne Wybrzeże) jest położone na wybrzeżu hiszpańskiej Andaluzji. Obszar Costa del Sol rozpościera się od Giblartaru po
przylądek Cabo de Gata. Znajduje się tu wiele znanych kąpielisk morskich np. Malaga, Marbella, Nerja, Torremolinos czy Benalmádena. W większej
części tego regionu znajdują się kamieniste plaże, część wybrzeża jest skalista, ale również możemy tutaj znaleźć plaże piaszczyste. Andaluzja jest
słynna z corridy, flamenco, renesansowych rezydencji oraz pięknych mauretańskich zamków. Jeżeli chodzi o krajobrazy tego regionu to są one
zachwycające - mamy tutaj zarówno zielone doliny, gaje oliwne, białe wioski położone na wzgórzach.

Kraje

Hiszpania

Gorący klimat i wzgórzyste ukształtowanie terenu

Terminy

Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

od: 04-05-2018
do: 31-05-2018

od: 01-06-2018
do: 20-06-2018

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

hotel 4* z wyżywieniem
ALL

hotel 4* z wyżywieniem
HB

hotel 3* z wyżywieniem HB

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:

Wyżywienie:

Wyżywienie:
- Śniadanie i obiadokolacja (0,00
zł)

Wyżywienie:
- Bez wyżywienia (0,00 zł)

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

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 399,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 399,00 zł

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

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 299,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 799,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 099,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (dziecko):
2 099,00 zł

Liczba noclegów: 0

Cena katalogowa (dziecko):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
1 899,00 zł
Cena katalogowa (dziecko):
1 799,00 zł

Cena katalogowa (os. dorosła):
2 199,00 zł
Cena katalogowa (dziecko):
2 099,00 zł

bez wyżywienia
Liczba noclegów: 7

Cena katalogowa (dziecko):
1 899,00 zł
Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 399,00 zł
Cena katalogowa (dziecko):
2 199,00 zł
Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 799,00 zł
Cena katalogowa (dziecko):
2 599,00 zł

Dodatki
obowiązkowe

opcjonalne

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Malaga

Berlin

14:45

0,00 zł

Malaga

Wrocław

10:20

0,00 zł

Malaga

Kraków

10:45

0,00 zł

Malaga

Warszawa

10:35

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

