
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andaluzja to największy hiszpański region pełen gorącego słońca, flamenco, korridy i fiesty. Burzliwa historia, mieszanina kultur i temperamentów, 
zapisana w społeczeństwie zamieszkującym obszary zawieszone pomiędzy tym co europejskie i tym co od europejskiego odmienne. Tutaj kultura 
hiszpańska miesza się z arabską. Dzięki zróżnicowanemu terenowi i obfitej roślinności południe Hiszpanii słynie z pięknego krajobrazu. Ślady tradycji, 
tajemnice i smaki regionu odkryją białe „pueblos”, Granada, Cordoba, Malaga czy Cadiz. Daj się porwać już dziś! 

 

PROGRAM: 

DZIEŃ 1: Zbiórka na lotnisku. Przelot do Malagi.  
Projekt w Maladze - sacer po starym mieście - zabytkowa Alcazaba (ruiny twierdzy 
z czasów dominacji władców arabskich) (z zewn.), zamek Gibralfaro, z zewnątrz 
Katedra „La Manita” ("jednoręka"), Kościół Jana Chrzciciela, Mercado de 
Atarazanas, Plac Konstytucji, Starówka z klimatycznymi restauracjami i barami 
tapas, których będzie można posmakować w czasie wolnym. W Maladze urodził się 
Pablo Picasso, wybitny hiszpański malarz, rzeźbiarz, grafik i ceramik. Opcjonalnie 
możliwość zwiedzania Muzuem Picassa w Maladze. 
Transfer do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu***,  
Spotkanie organizacyjne i omówienie programu.  
Obiadokolacja.  
DZIEŃ 2: Śniadanie.  
Hospitacja szkoły. Czas na miejscu. 
Obiadokolacja 
DZIEŃ 3: Śniadanie. Fakultet w Cadiz. Spacer po starym mieście, ruiny zamku San 
Sebastian, wieża widokowa i latarnia morska w Trafalgarze.    
Obiadokolacja. 
DZIEŃ 4: Śniadanie. Fakultet w Granadzie - klimatycznym andaluzyjskim mieście 
łączyącym charakterystyczny hiszpański klimat z pięknymi ośnieżonymi szczytami 
Sierra Nevada, zwiedzanie Alhambry, ogrodów królewsich i Generalife - 
najbardziej znanego zespołu pałacowego budownictwa arabskiego w Europie, 
pochodzący z XIII-XIV wieku.  
Obiadokolacja. 
***Opcja obiadu w hotelu i popołudniowe zwiedzanie Granady i wieczorny pokaz 
flamenco w historycznej Sacromonte (w jednej z jaskiń lub restauracji na 
legendarnej górze, z której wywodzi się tradycyjny taniec) 
DZIEŃ 5: Śniadanie. Fakultet w Maladze ze zwiedzaniem starego centrum miasta, 
oraz osobliwości miasta (z zewnątrz). Hospitacja szkoły.  
Obiadokolacja. 
DZIEŃ 6: Wykwaterowanie z hotelu, transfer na lotnisko, wylot do Polski. 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

ECM zastrzega sobie prawo do swobodnej zamiany poszczególnych 
punktów programu. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• przelot i lokalny transport; 

• koordynacja kierownika z ramienia Europejskiego Centrum Młodzieży 

• zakwaterowanie w hotelu***; 

• wyżywienie - 2 posiłki dziennie (według programu); 

• bagaż podręczny; 

• profesjonalna realizacja programu i wybranych fakultetów i szkoleń 

• ubezpieczenie NNW i KL. 

 
DODATKOWO PŁATNE: 

• koszt programów lokalnych wejść i szkoleń / warsztatów; 

• depozyt 80 zł/os. (depozyt jest zwracany w przypadku niestwierdzenia 
uszkodzeń w hotelu i w autokarze); 

• bagaż rejestrowany; 

• możliwość wykupienia ubezpieczenia od rezygnacji – 229 PLN 

 
NIEZBĘDNE RZECZY: 

• paszport lub dowód osobisty;  
• karta EKUZ realizowana przez NFZ. 

 
CENA PROJEKTU wg pakietów: 

WIZYTA                        2299 zł               

WYMIANA          2599 zł               

WYMIANA+          2899 zł               
 

PROGRAM LOKALNY: 

Fakultet w Cadiz. Spacer po starym mieście, ruiny zamku San Sebastian, 
wieża widokowa i latarnia morska w Trafalgarze, Fakultet w Granadzie, 
Fakultet w Maladze, przygotowanie i realizacja hospitacji szkoły, zadania 
językowe w miejscowości, w której mieści się szkoła lub innym – 
75EUR/os. 
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