
Oferta 1
Kierunek Hotel Termin Kategoria
Hiszpania
Majorka

Weekend Na Majorce 10.04.2013
14.04.2013

 

Podróż tam: Wylot z: Krakow do Palma De Mallorca dnia: 10.04.2013 godz. 09:50 - 12:50
Powrót: Wylot z: Palma De Mallorca do Krakow dnia: 14.04.2013 godz. 06:35 - 09:25
Zakwaterowanie: Pokoj 2 osobowy Hotel w mieście: Palma De Mallorca
Wyżywienie: HB (wg opisu)

Program: Majorka zachwyca piaszczystymi plażami, urokliwymi zatokami, wspaniałymi zabytkami, malowniczymi dolinami i wszechobecnym zapachem
pomarańczy. Weekend na Majorce to spokojne zwiedzanie połączone z chwilą relaksu w pięknym otoczeniu!
Dzień 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot do Palma de Mallorca. Transfer do centrum Palmy i zwiedzanie stolicy Majorki - wspaniała
gotycka Katedra Seu i spacer po wąskich uliczkach zabytkowego starego miasta. Wieczorem transfer do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 2: Po śniadaniu wyjazd zabytkową kolejką wąskotorową Ferrocarril de Soller do Soller - uroczego "miasteczka pomarańczy", położonego w dolinie
słynącej z uprawy cytrusów. Krótkie zwiedzanie miasteczka - Plac Konstytucji, stanowiący centralny punkt miasta, otaczające go zabytkowe budynki -
Kościół św. Bartłomieja i modernistyczny budynek Banku. Czas wolny na starym mieście i przejażdżka starym tramwajem do Puerto de Soller - dawnego
portu handlowego położonego w malowniczej zatoce. Następnie przejazd busem do Valldemossy - najwyżej położonego miasteczka na wyspie. Zwiedzanie
- Klasztor Kartuzów, w którym znajduje się kolekcja pamiątek po Fryderyku Chopinie i George Sand; Pałac króla Sancha, gdzie jeśli będzie okazja, można
wysłuchać koncertu muzyki Chopina; ogród królewski oraz spacer po zabytkowym centrum, słynącym z domów zdobionych ceramiką i kwiatami.
Wieczorem powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 3-4: Po śniadaniu czas wolny. W czasie wolnym możliwość udziału w wycieczce fakultatywnej do Jaskini Smoka i Manacor. Wieczorem powrót do
hotelu, kolacja i nocleg.
Wycieczka fakultatywna: Jaskinia Smoka i Manacor Zapraszamy Państwa na wycieczkę fakultatywną do Jaskini Smoka - najpiękniejszej spośród ponad 200
jaskiń na wyspie. Spacer wśród wspaniałych formacji skalnych oraz robiący niesamowite wrażenie koncert muzyki klasycznej na największym podziemnym
jeziorze, zagrany przez muzyków płynących na podświetlanych łódkach. Następnie przejazd przez urocze miasteczko Porto Christo i dalej malowniczym
wschodnim wybrzeżem aż do Manacor - miasteczka uważanego za lokalną stolicę pereł. Zwiedzanie jednej z fabryk pereł, gdzie poznać można cały proces
produkcji tych szlachetnych kamieni. Cena wycieczki to 50 euro (płatne u pilota). Cena zawiera przejazd autokarem i opiekę pilota. Cena nie zawiera
biletów wstępów (ok. 5-10 euro). Wycieczka jest realizowana przy min. 10 zgłoszonych osobach.
Dzień 5: Po śniadaniu wykwaterowanie. Transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
Hotel: Proponujemy Państwu zakwaterowanie w hotelach 3* położonych ok. 50-350 m od morza w kurortach nadmorskich w okolicy Palma de Mallorca, z
doskonałym dojazdem do centrum Palmy (ok. 30 minut jazdy komunikacją podmiejską do centrum). Wszystkie hotele dysponują pokojami 2-osobowymi (z
możliwością jednej dostawki) o bardzo dobrym standardzie, z łazienkami, TV i telefonem.
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje (obydwa posiłki w formie bufetu)
Koszty dodatkowe: Na koszty dodatkowe podczas zwiedzania Majorki prosimy przeznaczyć kwotę ok. 80-85 euro - kwota ta obejmuje transfer lotnisko -
hotel - lotnisko, przejazdy busem oraz komunikacją miejską i podmiejską podczas realizacji programu, przejazd Ferrocarril de Soller i zabytkowym
tramwajem oraz bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (Klasztor Kartuzów w Valldemosa). Opcje dla chętnych (wycieczka fakultatywna) są dodatkowo
płatne. Cena nie zawiera napojów do obiadokolacji.
Odprawa on-line: W związku z wprowadzeniem przez linie lotnicze Ryanair obowiązkowej odprawy on-line i wysokimi karami związanymi z brakiem karty
pokładowej, bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na dokładne wypełnienie formularza rezerwacyjnego. Dotyczy to w szczególności pełnego nazwiska
(zgodnego z dokumentem podróży), daty urodzenia, obywatelstwa oraz numeru i pełnej daty ważności dokumentu, z którym będą Państwo podróżować.
Uwagi: - Kolejność zwiedzania może ulec zmianie. Pilot nie oprowadza grupy po wnętrzach muzeów - Spotkanie z pilotem nastąpi na lotnisku w kraju lub na
Majorce po przylocie - Transfery lotniskowe realizowane są busem/autokarem, przejazdy podczas zwiedzania - busem lub komunikacją podmiejską (w
zależności od dnia) - W przypadku przylotu w późnych godzinach wieczornych zamiast obiadokolacji może zostać podana kolacja na zimno. W przypadku
wylotu we wczesnych godzinach porannych zamiast śniadania mogą zostać przygotowane pakiety śniadaniowe
Informacje dodatkowe: - Dopłata za pokój 1-osobowy +400 zł (nie ma możliwości dokwaterowania!) - Zniżka dla trzeciej osoby w pokoju -100 zł -
Gwarancja niezmienności ceny +25 zł/os
Ubezpieczenie: Podczas naszej wycieczki Uczestnicy są objęci podstawowym ubezpieczeniem Signal Iduna. Pakiet podstawowy zawiera ubezpieczenie od
kosztów leczenia (KL do 10.000 euro), następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW do 15.000 zł), bagażu (do 1.000 zł), a także ubezpieczenie w przypadku
chorób przewlekłych (CHP). Istnieje również możliwość skorzystania z opcji dodatkowego ubezpieczenia - Ubezpieczenie PLUS - rozszerzenie pakietu
podstawowego. Pakiet PLUS zawiera ubezpieczenie KL do 20.000 euro, NNW do 15.000 zł, CHP oraz bagażu do 1.000 zł - dopłata + 50 zł - Ubezpieczenie
MAX - rozszerzenie pakietu podstawowego. Pakiet MAX zawiera ubezpieczenie KL do 30.000 euro, NNW do 15.000 zł, CHP oraz bagażu do 2.000 zł -
dopłata + 160 zł - Ubezpieczenie KR - ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki - dopłata + 3% wartości wycieczki - Ubezpieczenie KRCHP -
ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z wycieczki dla osób przewlekle chorych - dopłata + 6% wartości wycieczki
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