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             MAJORKA – ukochana wyspa Chopina
TERMIN:  7-16.10.2018                                                         CENA:  1390 ZŁ
Majorka -  Największa  wyspa  Balearów przyciąga  turystów nie  tylko  ze  względu  na  piękne  plaże,  łagodny  klimat  czy  miejsca  do  zabawy. Majorka  jest
przewrotna,  romantyczna  i  odurzająca.  Znaleźć  tu  można nie  tylko  gwarne  kurorty i  magnesy  z  napisem „made  In  China”.  Wyspa  obfituje  w przepiękne
romantyczne zatoczki, eteryczne gaje porastające klify czy miejsca pamiętające początki cywilizacji europejskiej. 
To na Majorkę w sierpniu przenosi się dwór hiszpański. Król Filip IV i królowa Letizia spędzają letnie wakacje w Palau Marivent, siostra króla, księżniczka Elena
wspiera finansowo odbywające się na wyspie zawody żeglarskie, z kolei księżniczka Cristina nosi tytuł księżnej Palmy. 
To właśnie wśród potężnych major kańskich wiązów dających cień 9 gatunkom storczyków i 13 gatunkom paproci przechadzali się Fryderyk Chopin i George
Sand celebrując swoją miłość. Niebo jak turkus, morze jak lazur, góry jak szmaragd, powietrze jak w niebie. W dzień słońce, wszyscy letnio chodzą, i gorąco; w
nocy gitary i śpiewy po całych godzinach. (…) Słowem, przecudne życie”. Tak o Majorce pisał Chopin do przyjaciela, Juliana Fontany…

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami.
- 6 noclegów w hotelu** na Majorce, pokoje 2,3 osobowe z łazienkami 
- Wyżywienie: 6 śniadań i 6 obiadokolacji
- opieka pilota-przewodnika.
- opłaty drogowe, parkingi, autostrady. 
- wycieczki wg programu.
- ubezpieczenie KL i NW 

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – Żory  – wyjazd ok. 14.00. Przejazd przez Polskę , Niemcy i Francję do Hiszpanii
2 dzień – Przyjazd wieczorem do Barcelony, Nocny rejs na Majorkę, nocleg w kajutach. 
3 dzień – Rano przypłynięcie do Las Palmas na Majorce.  Krotkie zwiedzanie stolicy wyspy, gdzie mieszka połowa jej populacji. Palma to Znakomite połączenie 

najważniejszej administracyjnie metropolii z kurortem turystycznym oddychającym historią od czasów rzymskich oraz zakupy Przejazd do ośrodka około
godziny 15.00, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg.

4 dzień - śniadanie, wycieczka, Valdemossa – romantyczna miejscowość słynąca z XIX wiecznych kochanków szukających  akceptacji i spokoju dla swojej trud-
nej miłości… miłości polskiego wirtuoza fortepianu, Fryderyka Chopina, do francuskiej powieściopisarki, George Sand. Zwiedzanie dawnego klasztoru 
Kartuzów gdzie para kochanków zajmowała ciąg pustych cel w zamkniętym kilka lat wcześniej klasztorze. Spacer przesiąkniętymi urokiem uliczkami 
podczas których zobaczymy – XIII wieczny kościół św. Bartłomieja, miejsce narodzin jedynej majorkańskiej świętej – Cataliy Tomas, Pałac Króla, ogro-
dy klasztorne. Przejazd przez góry Traumuntana – góry,których urok doceniło UNESCO wpisując je na swoją listę Światowego Dziedzictwa, podczas 
którego zobaczymy niezbrukaną ręką ludzką naturę wyspy, aż do Portu Andratx – kurortu leżącego u stóp gór,  którego przepiękny port leżący na samym 
przedgórzu wielokrotnie był inspiracją dla pejzaży malarza Josepa Bardolet’a. obiadokolacja, nocleg.

5 dzień -  śniadanie, Przejazd do Cap de Formentor – najdalej na północ wysuniętego przylądka Majorki. Wijąca się wśród pionowych klifów droga uznawana 
jest za jedną z najbardziej malowniczych na całych Balearach. Przejazd do Alcudii– zabytkowego średniowiecznego miasta, którego centrum dalej za-
mknięte jest pierścieniem XIII wiecznych murów miejskich. Zwiedzanie kościoła de Sant Jaume (2 euro/os), spacer Cami de Ronda - okrążającą stare 
miasto ulicą do Placu Konstytucji z pięknym ratuszem i zabytkowymi kamienicami. degustacja winn Powrót do Hotelu. Obiadokolacja. Nocleg..

6 dzień -  śniadanie, wycieczka, powrót do hotelu, Przejazd do Porto Cristo – zwiedzanie najpiękniejszych na wyspie jaskiń   krasowych (15 euro/os). Zwiedzanie 
okraszone jest 15 minutowym koncertem muzyki klasycznej na  jeziorze Martel   znajdującego się w największej części jaskini. Przejazd do Manacor – 
zwiedzanie fabryki  pereł, których piękno doceniły  m.in. księżna Norwegii Mette-Marit, była królowa Hiszpanii Sofia Burbon, Pierwsza Dama USA Jac-
kie Kennedy czy takie światowe gwiazdy kina jak Sofia Loren i Katerine  Zeta-Jones.obiadokolacja, nocleg

7 dzień – śniadanie, dzień wolny- plażowanie, obiadokolacja, nocleg.
8 dzień -  śniadanie, wycieczka do Las Palmas Zwiedzanie miasta – przejazd do Castell de Bellver , „Zamku Pięknego Widoku” położonego 140 m n.p.m., z któ-

rego rozpościera się przecudna panorama na całą metropolię. Przejazd do centrum – mury miejskie, budynek dawnej giełdy, zwiedzanie La Seu  – jednej z
najokazalszych gotyckich katedr hiszpańskich stojącej w miejscu dawnego meczetu,  miejsce spoczynku ostatniego z awiniońskich antypapieży Klemensa
VII. Katedra była dekorowana przez jednego z największych  architektów przełomy XIV i XV wieku w Europie Guillema Sagrerę. Spacer po mieście, 
zwiedzanie Pala de l’Almudaina, Parc de Mar,   manierystyczny ratusz miejski, główny plac   miejski Placa Major.  powrót do hotelu, obiadokolacja, noc-
leg

9 dzień –Śniadanie, wykwaterowanie, Przejazd do Las Palmas, dzienny rejs promem do Barcelony, Wyjazd wieczorem do Polski
10 dzień – przewidywany przyjazd do Polski w godzinach późnowieczornych.

UWAGI:
- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie.
- Kieszonkowe na wstępy do zwiedzanych obiektów,  1 nocleg na promie pomiędzy Barceloną a Majorką w kabinach 4 osobowych, Przeprawa promowa 
pomiędzy Majorką  a Barceloną na fotelach lotniczych , opłatę klimatyczną, opłaty rezerwacyjne, wynajęcie zestawów tour-guide,  lokalnych przewodni-
ków - PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA 150 EURO OD OSOBY
-toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych
-Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu dwóch lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!
- limit bagażu wynosi : bagaż główny do 15kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę
-godzina wyjazdu oraz orientacyjna godzina powrotu  zostanie podana nie wcześniej niż 30 dni przed wycieczką
       

WARUNKIEM REALIZACJI WYCIECZKI JEST PRZEDPŁATA 300 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ
NIŻ DO 20.02.2018r. O KOLEJNOŚCI ZAPISÓW DECYDUJE TERMIN WPŁATY
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