KOMISJA ZAKŁADOWA NSZZ „SOLIDARNOŚĆ” W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ
ZAPRASZA NA WYCIECZKĘ ZE ZWIEDZANIEM

HISZPANIA COSTA del SOL MALAGA 8 dni atrakcji·
SAMOLOT z WROCŁAWIA HOTEL **** FB
PROGRAM RAMOWY:
Hiszpańskie Wybrzeże - Costa del Sol kusi zjawiskowymi, szerokimi plażami o złocistym piasku, ciepłym morzem.
Korzystając z opcji FB z winem i napojami. Masz ochotę na wakacje życia? Costa del Sol spełni Twoje marzenia!
Wolisz zwiedzać? Świetnie! Wycieczka objazdowa po Costa del Sol i okolicach – pozwoli Ci odkryć Pueblos Blanco –
magiczne, białe wioski, które urzekają niepowtarzalnym klimatem, piękną Malagę, czy też Cordobę - gdzie widoczne
są wpływy mauretańskie.
HOTEL FUENGIROLA PARK****/FUENGIROLA
Fuengirola Park - doskonałe miejsce dla tych, którzy oprócz plażowania lubią też zwiedzać zarówno z wycieczkami
zorganizowanymi jak i na własną rękę. Ze względu na dobrą lokalizację, można zwiedzić Malagę, Torremolinos, czy
Banalmadaenę połączone podmiejską kolejką z Fuengirolą. Goście mogą również odpocząć i zrelaksować się w
hotelowej strefie spa. Mniej aktywne osoby mogą popływać w basenie, odpocząć w ogrodzie lub plażować na
plaży oddalonej ok. 200 metrów Fuengirola (30min od lotniska) o kilka minut od takich atrakcji, jak Plaża Torreblanca.
W pobliżu również Plaża Las Gaviotas, jak i Plaża Fuengirola i Bioparc Fuengirola. Bezpłatny bezprzewodowy dostęp
do Internetu, recepcja całodobowa. Komfortowy hotel z 390 pokojami.TV satelitarna. W łazience: wanna z prysznicem
i suszarka do włosów.
Wylot z Wrocławia godz. 07,20 przylot do Malagi godz.11,00 Linie RYANEIR
Wylot z Malagi godz. 11,35, przylot do Wrocławia godz. 15,10
1 DZIEŃ: Zbiórka na lotnisku godz. 5,30 odprawa i 7,30 przelot do MALAGI o godz. 11,00 Transfer do hotelu.
Zakwaterowanie i obiad. Zapoznanie się z atrakcjami hotelu i okolicy. Odpoczynek, obiadokolacja z napojami ( wino,
woda stołowa).
2 -7 DZIEŃ Pobyt na Costa del Sol – relaks, wypoczynek, plażowanie, spacery po okolicy. Korzystanie z atrakcji hotelu
–baseny. Możliwość wycieczek samodzielnie do MALAGI kolejka podmiejską ( bilet koszt 6,90 Euro w obie strony)
Opieka polskiego przedstawiciela w trakcie pobytu w Hiszpanii W trakcie realizacji wycieczek całodziennych –
możliwość otrzymania lunch pakietu za obiad
8 /DZIEŃ Śniadanie. Przejazd na lotnisko i odprawa 9,35.Wylot 11,35.Wrocława 15,10
SWIADCZENIA.

Wyżywienie: FB 3x dziennie. Do obiadu i kolacji wino, woda stołowa, śniadania-bufety

W trakcie realizacji wycieczek miejscowych lunch pakiet

Przejazd Lotnisko Malaga -Hotel-Lotnisko Malaga

Ubezpieczenie Sygnał Diuna: NNW, KL, CP (choroby przewlekłe)

TERMIN: 05-12.10.2018 Cena 1190 zł
+ bilet lotniczy Ryainer cena od 540 zł Łącznie 1690 zł
UWAGI
1.

2.

3.
4.

Cena nie zawiera: kosztów wycieczek fakultatywnych na miejscu do Malagi, Cordoby, Sevilli, Granaday,
Kordoby. Doskonale polaczenia komunikacja miejscową opcjonalnie dla chętnych. Wycieczka autokarem z
przewodnikiem polskim do Gibraltaru + 70 Euro ( przejazd autokarem, wszystkie wejścia, opieka przewodnika
w j. polskim)
Każdy pasażer może wnieść na pokład samolotu jedną torbę podręczną o wadze do 10 kg i maksymalnych
wymiarach 55 x 40 x 20 cm oraz 1 małą torebkę o maksymalnych wymiarach 35 x 20 x 20 cm. Za dodatkową
opłatą + 220 zł ( możliwość zabrania bagaży 15 kg –do luku bagażowego –bez określonych wymiarów-walizka,
torba podróżna)
Koszt bilety na inne terminy –uzależniony od daty zakupu tj. od 540-1150 zł w obie strony.
Dopłata 13 zł TFG - płatne w dniu podpisania umowy

SERDECZNIE ZAPRASZAMY
Wpłaty i zapisy w sekretariacie KZ NSZZ „Solidarność” ul. Gdańska 13 (bud. G-10) p.208 w godz. 8.00 – 14.00; nr telefonu 320-26-93.
Opłata manipulacyjna: członkowie związku – 2 zł, pozostałe osoby – 10 zł.
Wrocław, kwiecień 2018

Wiceprzewodnicząca
KZ NSZZ „Solidarność”
w Politechnice Wrocławskiej
Jadwiga Szymonik

