HISZPANIA – Majorka-Minorka-Ibiza
(zwiedzanie 3 wysp + opcja wypoczynku)

1 dzień Zbiórka na lotnisku. Przelot na Majorkę. Transfer do hotelu w północnej części wyspy, kolacja, nocleg.
MAJORKA - ALCUDIA  FORMENTOR  POLLENCA  COVES D´ARTA
2 DZIEŃ Całodzienne zwiedzanie Majorki Alcudia – miasto Fenicjan, Greków i Rzymian, dawna stolica wyspy.
Stare miasto otoczone fragmentami potężnych, średniowiecznych murów obronnych z bramą wejściową Porta
de Moll. Kryją one plątaninę wąskich brukowanych uliczek i zabytkowych kamienic z czasów rzymskich z głównym
placem Constitució, otoczonym kawiarniami i restauracjami. W Alcudii znajduje się też doskonale zachowany,
najmniejszy w Hiszpanii, rzymski teatr. Przejazd na przylądek Formentor, uznawany za najpiękniejszy zakątek
Majorki, rozciąga się na długości 20 km. Można tu podziwiać skaliste klify schodzące pionowo do morza i wzgórza
porośnięte karłowatą roślinnością, w pogodne dni widać wybrzeże sąsiedniej Minorki. Zwiedzanie Pollenca,
urokliwego, położonego w zatoce miasta z zachowanym z czasów rzymskich mostem. Spacer średniowieczną
starówką z barokową katedrą Nostra Senyora dels Angels, ratuszem i słynną fontanną Gallo z figurą koguta.
Wizyta w Coves d`Arta, jaskini odkrytej przez francuskiego geologa Edouard`a Martel`a w 1876 roku. Jednym z
pierwszych odwiedzających jaskinię był sam Juliusz Verne i uważa się, że to właśnie pobyt w Coves d`Arta
zainspirował go do napisania powieści Podróż do wnętrza ziemi.
MINORKA - CIUTADELLA  FORNELLS  ALAOIR  MAHÓN
3 DZIEŃ Po wczesnym śniadaniu, wyjazd na całodzienną wycieczkę na Minorkę. Przeprawa promem na trasie
Alcudia – Ciutadella. Minorkę uznana jest za rezerwat biosfery, stąd na wyspie świetnie będą się czuć miłośnicy
przyrody. Jest to również ulubione miejsca wypoczynku króla Juana Carlosa, który szczególnie lubi tamtejszy
gulasz z homara, który jest ponoć najlepszy na całej wyspie. Spacer po niezwykle nastrojowym miasteczku
Ciutadella. Na niezwykle popularnym placu d'es Born znajduje się charakterystyczny głaz, który jest symbolem
walk z Turkami. Warto zobaczyć też ratusz, którego architektura nawiązuje do stylu arabskiego oraz pałac
Torresaura z pięknymi drewnianymi drzwiami. Uwagę z pewnością zwróci XIV-wieczna katedra ozdobiona
herbami szlacheckimi. Czas na posiłek w Fornells, idyllicznej wiosce rybackiej, której port słynie ze smacznych
morskich specjałów, przede wszystkim langusty. Zwiedzanie Alaoir – miasta założonego w XIV w, a dziś słynącego
z produkcji sera Queso de Mahón. To właśnie tutaj, a nie w Mahón produkuje się ten twardy, żółto-brązowy ser.
Podczas zwiedzania wytwórni sera mahonskiego dowiedzieć się będzie można wszystkiego o produkcji tego
smakołyku. Następnie przejazd do stolicy Minorki - Maó. W mieście zachowały się kościoły i mury, miejsca, które
są świadectwem obecności Brytyjczyków na wyspie. Niektórzy mawiają, że czują się tu jak w gregoriańskiej Anglii.
Przy placu Espanya można zobaczyć prawdziwe życie mieszkańców – gwarne bazary, ruch i wrzawę. Tuż obok
straganów można zauważyć liczne zabytkowe kościoły. Co ciekawe, Hiszpanie popijają tu zarówno angielską
herbatę, jak i miejscową cafe certo. Wizyta w fabryce lokalnego ginu Xouriguer, najpopularniejszego lokalnego
trunku. Różni się on w smaku od tego londyńskiego, gdyż jest on oparty na destylacie z winogron. Obiad Powrót
promem na Majorkę. Zimna kolacja w hotelu.
MAJORKA  PALMA  VALLDEMOSSA  DEÍA

4. DZIEŃ Zwiedzanie Palma de Mallorca, pięknej i kosmopolitycznej stolicy Majorki, położonej nad rozległą zatoką
Badía de Palma. Spacer po starówce Parc del Mar, ogrody królewskie Pałacu Almudaina, wąskie uliczki i patia
domów kupieckich, ratusz miejski, zamek Castillo de Bellver (z zewnątrz). Wizyta w katedrze La Seu – jednej z
najświetniejszych budowli sakralnych Hiszpanii. Góruje nad miastem i nie sposób jej nie zauważyć. Jest
wspaniałym przykładem kastylijskiego gotyku. Tuż przy katedrze wznosi się dawna siedziba władców
mauretańskich, a później królów Majorki - Palau de Almudaina (z zewnątrz). Następnie przejazd przez góry do
Valldemossa średniowiecznej wioski, w której zimą 1838 r. przebywał polski kompozytor Fryderyk Chopin wraz z
francuską pisarką George Sand. Klasztor Kartuzów, którego historia sięga XIV wieku oraz kościół klasztorny z
przyklasztorną apteką i biblioteką, w którym ta słynna para znalazła schronienie, jest najbardziej polskim
akcentem na Majorce. W poszczególnych celach klasztornych wyeksponowano pamiątki dokumentujące
obecność polskiego wirtuoza na wyspie, m.in. fortepian, na którym Chopin skomponował słynne preludium
deszczowe. Wizyta w Deia, jedna z najładniejszych wiosek na Majorce, będąca mekką artystów, pisarzy i aktorów.
Bywali i mieszkali tu pisarz Robert Graves (Ja Klaudiusz), Pablo Picasso, a w czasach współczesnych milioner
Richard Branson (Virgin), muzycy Bob Geldof i Sting oraz aktor Michael Douglas. Urzekają kamienne domy z
zielonymi okiennicami, strome wąskie uliczki, piękny kościół, wiele galerii, świetne restauracje i luksusowe
hotele. Średniowieczny charakter miejscowości jest nadal utrzymywany, gdyż nawet nowe budynki wznoszone są
w starodawnym stylu. Sady oliwne rosną na malowniczych tarasach założonych jeszcze przez Maurów. Nad
miasteczkiem góruje XVII-wieczny kościół parafialny Esglesia parroquial de Sant Joan Baptista z dzwonnicą, która
pełni funkcję wieży obronnej. Przejazd do hotelu na południu wyspy.
IBIZA
5 DZIEŃ Po śniadaniu wyjazd na całodzienną wycieczkę na Ibizę. Przeprawa promowa Palma – Ibiza. Trzecia, co
do wielkości wyspa hiszpańskich Balearów, zachwyca przede wszystkim zlokalizowanymi tu atrakcjami
przyrodniczymi i białą architekturą, dzięki której zwana jest białą wyspą. Spacer po Eivissa (miasto Ibiza). Górne
miasto (Dalt Vila) otaczają stare fortyfikacje i mury obronne. Starówka znajduje się na szczycie wzgórza. W 1942
r. mury obronne Dalt Vila ogłoszono pomnikiem narodowym, a w 1997 r. objęto je specjalnym planem ochrony.
Dalt Vila to najbardziej imponujący zabytek Ibizy i świetny przykład hiszpańsko-włoskiej architektury militarnej.
Za renesansowym murem kryje się labirynt wąskich zaułków i kameralnych placyków, wypełnionych po brzegi
stolikami kawiarń i restauracji. Jest tu również stary zamek, pałac biskupi, a na miejscu dawnego meczetu,
katedra Matki Boskiej Śnieżnej, najbardziej znany zabytek wyspy. Nieopodal Dalt Villa znajduje się niezwykle
interesujące miejsce - Necropolis punica, czyli punickie cmentarzysko, odkryte dzięki niezwykłemu przypadkowi.
Na miejscu pojawiły się rzesze archeologów z całego świata, a towarzysząca badaniom aura tajemnicy stała się
kanwą dla wielu hiszpańskich produkcji filmowych. Objazd wyspy, po drodze można będzie zobaczyć - Ses Salines
- rezerwat przyrody obejmujący saliny - płytkie nadmorskie zbiorniki, oddzielone groblami i kanałami. Pozyskuje
się z nich sól morską. Podmokłe tereny Ses Salines stanowią naturalne środowisko życia dla 200 gatunków
ptactwa. Niekiedy można tu spotkać np. flamingi. Sant Rafael de Forca - niewielka otoczona gajami
pomarańczowymi wioska. Mieści się tu biały kościół, który stanowi atrakcyjny cel wycieczki zwłaszcza dla
entuzjastów ibizyjskiej ceramiki. Pracownie mają tu wielu znanych artystów, którzy sprzedają swe wyroby po
bardzo atrakcyjnych cenach. Na koniec - Santa Eularia des Riu - miejscowość z obronnym kościołem, wznoszącym
się na 66 metrowym Puig de Missa. Warto zobaczyć też niezwykły przykościelny cmentarz, gdzie zmarli chowani
są nad ziemią w specjalnych budowlach sięgających do pięciu pięter wysokości. Obiad. Powrót do Eivissa,. Powrót
promem na Majorkę Zimna kolacja w hotelu.
MAJORKA – WYPOCZYNEK LUB FAKULTATYWNIE SMOCZA JASKINIA (PORTO CRISTO)
6 DZIEŃ. Wypoczynek, plażowanie. Dla chętnych fakultatywna wycieczka do Porto Cristo, ze zwiedzaniem
Smoczej Jaskini (Coves de Drag). Przejazd przez malownicze wioski turystyczne wschodniego wybrzeża Majorki w
kierunku wioski rybackiej Porto Cristo. Nieopodal portu znajdują się odkryte przez francuskich geologów w XIX w.
podziemne jaskinie zwane Smoczą Jaskinią. W zamierzchłych czasach były kryjówką dla korsarzy i piratów, którzy
często nękali wyspę swoimi najazdami. Dziś można zwiedzać tu liczne komnaty ciągnące się pod ziemią w
nadmorskich wapiennych urwiskach na długości kilkuset metrów. Przedziwne kształty tysięcy stalaktytów i
stalagmitów przypominają marmurowe kaskady, organy, koronkowe draperie i żyrandole z wielobocznych
klejnotów. Zwiedzanie kończy koncert muzyki klasycznej, podczas którego muzycy pływają na łodzi, po

największym w Europie podziemnym jeziorze Martel. Czas wolny na indywidualny spacer po Porto Cristo. Cena
wycieczki 65 EUR, przy udziale min. 10 osób.
MAJORKA - SIERRA TRAMUNTANA  LLUC  SA COLOBRA  PORT DE SOLLER  SOLLER
(STATEK +
TRAMWAJ + POCIAG).
7 DZIEŃ. Trasa wycieczki prowadzi przez rolnicze wioski i miasta urodzajnej niziny Es Pla w kierunku gór Sierra de
Tramuntana. Dalej serpentyny górskie wiodą do Sanktuarium Maryjnego w Lluc. Zwiedzanie kościoła z
wizerunkiem Czarnej Madonny. Przejazd górską drogą przez słynne zakręty 3 Maryśki i Węzeł Krawata do portu
Sa Calobra będącego jednocześnie ujściem najdłuższego na wyspie wąwozu Torrente de Pareis. W czasie wolnym
i przy sprzyjających warunkach atmosferycznych, spacer tunelem skalnym do wąwozu, czas na obiad (niewliczony
w cenę), możliwość kąpieli. Następnie rejs statkiem i podziwianie klifowego północnego wybrzeża Majorki.
Morska podróż kończy się w porcie Puerto de Soller, jedynej naturalnie ukształtowanej przystani na zachodnim
wybrzeżu Majorki. Stamtąd zabytkowym tramwajem przejazd do Soller, małego spokojnego miasteczka
położonego w dolinie otoczonej gajami pomarańczowymi, w którym zachowało się wiele budynków w stylu
katalońskiego art. nouveau. Następnie przejazd zabytkowym pociągiem do Palmy, słynną Doliną Pomarańczy,
trasą wiodącą przez 13 tuneli i gaje drzew cytrusowych. Powrót do hotelu autokarem.
MAJORKA
8 dzień śniadanie, wykwaterowanie. Następnie wylot do Polski. Osoby, które wykupiły opcję wypoczynku,
pozostają w hotelu.
8-14 DZIEŃ Pobyt na Majorce, wypoczynek.
15 DZIEŃ Transfer na lotnisko i wylot do Polski.
Terminy
28.04 – 05.05.2019
15.06 – 22.06.2019*
21.09 – 28.09.2018
05.10 – 12.10.2019
*) cena +200 PLN
przy opcji wypoczynku termin+7 dni.
CENA 6250 PLN
Dopłata do opcji 7-dniowego wypoczynku 1350 PLN
I RATA 1800 PLN płatna przy zapisie
II RATA - płatna na 35 dni przed wyjazdem
Cena obejmuje
 Przeloty międzynarodowe regularnymi lub tanimi liniami lotniczymi w klasie ekonomicznej
 Przejazdy wewnętrzne klimatyzowanym autokarem/ busem turystycznym
 Przeprawy promowe Majorka-Ibiza-Majorka oraz Majorka-Minorka-Majorka
 7 lub 14 noclegów, zakwaterowanie w hotelach 4*/3*, pokoje 2-osob., dopłata do pok. 1-osob. 600 PLN (7
noclegów) i 1200 PLN (14 noclegów)
 7 śniadań, 7 kolacji (napoje do kolacji płatne osobno), 2 obiady
 Opiekę polskiego pilota
 Ubezpieczenie Signal Iduna (NNW, KL, bagaż, OC)
UWAGA!
 Na bilety wstępu do obiektów i usługi przewodników lokalnych, taksę turystyczną należy przeznaczyć
obowiązkowo 195 EUR



Zajmowanie miejsc w autokarze odbywa się wg kolejności podpisywania umów na imprezę

