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ANDALUZJA | COSTA DEL SOL  
Szukasz aktywnego odpoczynku, który pozwoli Ci jednocześnie zregenerować siły? 

Chcesz poznać ciekawych ludzi, albo spędzić ten czas z rodziną nie rezygnując z jogi? 
Chcesz zorganizować warsztat szkoleniowy? 

 

 

 

1 Dzień  | Przylot do Malagi  
 

Przylot do Malagi, transfer do hotelu 4*  

Kolacja i czas na odpoczynek. 

 

2 Dzień  | Spotkanie informacyjne i zapoznanie się z okolicą.   

 
Poranna joga | Śniadanie | Spotkanie informacyjne |Czas wolny na plaży | Popołudniowa joga.  

Kolacja i animacje hotelowe | Nocleg.  

 

3 Dzień  | Ronda  
Poranna joga | Śniadanie | Wycieczka do Rondy.  
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Po śniadaniu przejazd do Rondy, miasta położonego po obu stronach wąwozu rzeki Guadalevín, 

powszechnie uważanego za jedno z najładniejszych w prowincji Malaga. Miasto składa się z 2 dzielnic 

rozdzielonych głębokim wąwozem, 

nad którym przerzucony jest kamienny most. Fantastyczna panorama wąwozu i miasta z punktu 

widokowego Mirador Puenta Nuevo.  

Dla chętnych w czasie wolnym zwiedzanie najstarszej w Hiszpanii areny do walk byków. Powrót do hotelu. 

Popołudniowa joga i kolacja | Czas wolny i animacje w hotelu. | Nocleg. 

 

4 Dzień  | Czas na wypoczynek  

 
Poranna joga | Śniadanie | Czas wolny na wypoczynek na plaży lub realizowanie własnych pomysłów. 

Popołudniowa joga | Kolacja i animacje hotelowe. | Nocleg.  

 

5 Dzień  | Gibraltar   

 
Poranna joga | Śniadanie | Wycieczka do Gibraltaru.  

 

 

 
Wycieczka na Gibraltar, skalisty półwysep leżący przy ujściu Morza Śródziemnego do Oceanu Atlantyckiego. 

Gibraltar stanowi terytorium zamorskie Wielkiej Brytanii i obowiązuje tu płatność funtami brytyjskimi. 

Zwiedzanie jednej z najciekawszych jaskiń w Europie – San Miguel. Obowiązkowym punktem programu 

będzie spotkanie z największą atrakcją turystyczną Gibraltaru, półdzikimi małpkami -magotami, które słyną 

z zaczepiania turystów. Przejazd pasem startowym brytyjskiego lotniska, skąd w ostatnią drogę wystartował 

Liberator z generałem Sikorskim na pokładzie. Następnie udamy się na Europa Point gdzie znajduje się 

pomnik Gen. W. Sikorskiego.  

Popołudniowa joga | Kolacja i animacje hotelowe. | Nocleg.  
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6 Dzień  | Malaga   

 
Poranna joga | Śniadanie | Przejazd do Malagi kolejką miejską.  

 
Spacer po Maladze - jednym z najstarszych miast portowych w basenie Morza Śródziemnego, gdzie 

masywne mury Alcazaby skrywają pałac, dziedzińce, ogrody i wieżę obronną. Teatro Romano , panorama 

miasta ze wzgórza Gibralfaro, Catedral de la Encarnación - popularna La Manquita, Muzeum Picassa, Plaza 

de la Merced, Plaza de toros de La Malagueta - to wszystko zobaczymy spacerując eleganckimi uliczkami 

pełnymi tradycyjnych barów tapas i kawiarni. 

 
Popołudniowa joga | Kolacja i animacje hotelowe. | Nocleg.  

 

7 Dzień  | Alozaina i smaki Andaluzji   

 
Poranna joga | Śniadanie | Pueblos blancos i smaki Andaluzji.  

 

 

Dziś poznamy „od zaplecza” Andaluzję i jej smaki. Po śniadaniu udamy się w trasę po białych wioskach 

Andaluzji. 
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W jednej z nich zwiedzimy Muzeum i fabrykę „złotego płynu Andaluzji” czyli oliwy z oliwek. Tam dowiemy się 

jak wytłaczano oliwę dawniej i jak robi się to dziś. Degustacja oliwy z oliwek, podczas której dowiemy się od 

czego zależy dobry smak oliwy i dlaczego oliwa z Andaluzji jest jedną z najlepszych na świecie. Na lunch 

udamy się do Alozaina, jednej z górskich wiosek położonej u podnóża Parku Narodowego Sierra de las 

Nieves.  

 

Popołudniowa joga | Kolacja i animacje hotelowe.| Nocleg.  

 

8 Dzień | Powrót do Warszawy  

 
Śniadanie | Transfer na lotnisko 

W przypadku lotu popołudniowego: Śniadanie , o godzi. 12.00 Wymeldowanie z hotelu i przejazd do 

Malagi.  W Maladze czas wolny na ostatnie zakupy, spacer i lunch  

 

 

DATA Hotel | Wyżywienie TWIN / PAX Sup. SING Doplata 

widok na 

morze  

18 -25.10 .2022 Puente Real 4* 685.00€ 220.00 50.00€ 

 

Warunki rezerwacji:  

      W dniu rezerwacji do dnia 15.07.2022 |   

      Zaliczka:150.00 € - płatność gotówką u instruktora 

 

335.00€ | płatne do dnia 30.08.2022 po otrzymaniu dokumentu płatności od loklanego 

organizatora Carla Travel S.L. z numerem licencji: C.I.AN.296517-1 

200.00€ | płatne na miejscu w gotowce 

      
CENA W EURO dla Grupy min. 20 osób 

*W przypadku mniejszej grupy i zmiany terminu, cena podlega nowej konsultacji 

 

 

Cena zawiera:  
✓ 7 noclegów w hotelu Puente Real 4* 

✓ Wyżywienie śniadanie i kolacja w formie bufetu  

✓ Woda i wino do kolacji  

✓ Transfer z/do lotniska  

✓ Opieka 24/h w przypadkach losowych  

✓ Spotkanie informacyjne w hotelu 

✓ 1x Gratis | SING (pokój jednoosobowy dla instruktora/nauczyciela grupy) 

✓  



                   WYJAZDY Z JOGĄ 
                                                     OFERTA DLA GRUPY od 15 os.  

                                     

Pokarm dla duszy i kąpiel dla zmęczonego umysłu.                 
 

______________________________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

Carla Travel S.L. | Urb. Monte Olivos 23 | 29100 Coin | Málaga | info@carlatravelservice.com   

www.carlatravelservice.com | C.I.AN  296517/1 

 

Cena nie zawiera: 
✓ Ubezpieczenia 
✓ Opłat za wycieczki, biletów wstępu i opieki pilota/przewodnika 
✓ Kosztów przelotu  

 

Na miejscu płatne:  
✓ Ronda : transport, pilot wycieczki, wizyta w muzeum i degustacja wina. 90.00 €  

✓ Alozaina: transport, polski pilot , zwiedzanie muzeum i degustacja oliwy, lunch regionalny w 

Alozaina. 95.00 € 

✓ Gibraltar: Transport, polski pilot , minibus w Gibraltarze, bilet wstępu do jaskini. 100.00 € 

✓ Malaga: opieka polskiego pilota. 130 € ( tylko dla grupy zainteresowanej, Malaga z pilotem) 

Przewodnik lokalny 250€ (tylko dla grupy zainteresowanej) 

 
Wycieczki są przygotowane na wyłączność dla grupy minimum 15 os.  

 

 

 

Hotel Puente Real 4* 
 

Dzięki swojej lokalizacji przy plaży, jest również idealnym 

miejscem do praktykowania yogi na plaży, przy wschodzie 
lub zachodzie słońca. Jego pokoje zapewniają 

funkcjonalne i przyjemne otoczenie.Po powrocie do hotelu 
kąpiel w jednym z basenów złagodzi nasze zmęczenie po 

dniu pełnym emocji, a hotelowy zespół animatorów 
zapewni rozrywkę w dzień i w nocy. 
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NASZA SALA DO JOGI 
 


