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ANDALÚZIA
pobyt pri mori + výlety Malaga • Gibraltar • Granada • Cordoba v cene

ZĽAVY
STÁLY KLIENT -10 €

z katalógovej ceny
SENIOR TRAVEL 55+ -10 €

termín
8 dní/ 7 nocí

20.09.-27.09.

cena/osoba

789

termín
11 dní/ 10 nocí

20.09.-30.09.

cena/osoba

899

1. deň: odlet z Bratislavy, prílet do Malagy, transfer do hotela na pobreží Costa del Sol, ubytovanie, individuálne voľno, večera,
nocľah.
2. – 7./10. deň: raňajky, individuálne voľno, kúpanie, absolvovanie výletov, ktoré sú v cene (Gibraltar, Granada, Cordoba,
Malaga), príp. fakultatívne ďalšie výlety, večera, nocľah.
8./11. deň: raňajky, transfer na letisko, odlet z Malagy, prílet do Bratislavy.

Konkrétny deň konania jednotlivých výletov bude určený priamo na mieste a v jednotlivých termínoch sa môže líšiť. Poradie aj deň konania
výletov je plne v kompetencii španielskej strany.
Cena na osobu obsahuje: obojsmerná letenka Bratislava– Malaga –Bratislava (pravidelné linky Ryanair) • 2 ks batožiny v cene letenky (1 ks
na palubu, 1 ks do batožinového priestoru) • priority boarding • transfer z letiska do hotela a späť • 7 x resp. 10 x ubytovanie v hoteli • 7 x resp.
10 x polpenzia s nápojmi k jedlám (voda, víno) • výlety (Gibraltar + vstup do prírodnej rezervácie, Granada + vstup do paláca Alhambra,
Cordoba + vstup do katedrály, Malaga) • delegát • DPH.
Povinný príplatok: letiskový a servisný poplatok +180,- €.
Možné príplatky: cestovné poistenie +2,- €/osoba/deň • jednolôžková izba +26,-€/noc • dieťa 0-2 roky bez nároku na služby +99,- €
• ďalšie fakultatívne výlety – platba na mieste.
Možné zľavy: prístelka dospelá osoba -20,-€/7 nocí, -30,- €/10 nocí, • prístelka dieťa 2-12 r. -50,-€/7 nocí, -70,- €/10 nocí.
Možné ďalšie vstupy (na mieste): Granada: katedrála 5,- €, kráľovská kaplnka 5,- €, záhrady Generalife 7,- € • Cordoba: Alcázar 7,- €,
kráľovská pevnosť 5,- €.
Možné aj odlety z Budapešti v odletový deň sobota.
Ceny vstupov sú orientačné, počas roka sa môžu meniť.
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