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TYLKO DLA KOBIET! 

 

Sugerujemy lot z Warszawy lub z Krakowa. 

 

 

 
 

Jeśli marzysz o chwili oddechu, jeśli pragniesz mieć czas tylko dla siebie, a poza tym 

kochasz hiszpańskie słońce, wspaniałą muzykę, doskonałe jedzenie, relaksujesz się przy 
szumie morza i dobrym winie, to nasza oferta jest dla Ciebie! 

 
Jest to oferta Najlepsza dla kobiet!   

 

Siedem dni  w Andaluzji, siedem dni przygód, wycieczek, lekcji języka hiszpańskiego, 

dla chętnych pań ekskluzywna sesja zdjęciowa . 

 
Nocleg będziesz miała w pięknym hotelu 3* pomimo swoich tylko 3* ofertuje nam 

wysoki standard. Będziesz przez 24 h pod opieką fachowej obsługi  , będziesz miała 
okazję rozpocząć naukę  języka hiszpańskiego połączoną z  licznymi wycieczkami i 

wieczornymi biesiadami przy muzyce i winie. 

  
A na koniec czeka na Ciebie fantastyczny prywatny koncert. 

 
Zapewniamy tych siedmiu dni nigdy nie zapomnisz… 

Bo to co wydarzy się  w Andaluzji zostaje tylko w Andaluzji i Twoim sercu, 
 

Idealna oferta dla każdej kobiety, która pragnie zrobić sobie wyjątkowy prezent. 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

DATA: 03 -10.10.2020  

             

LOT:  WMI -AGP  06:35 – 10:30  

         AGP -WMI  11:10 – 15:05 

          

DATA: 03 - 10.10.2020  

             

LOT: :  KRA  -AGP  06:45 – 10:30  

           AGP -KRA  11:05 – 14:40 

 

 

http://www.incoming-spain.eu/
http://www.carlatravelservice.com/
mailto:info@carlatravelservice.com
mailto:info@incoming-spain.com


 NAJLEPSZE DLA KOBIET 
 

 „Być może urodziłaś się bez skrzydeł. Ale najważniejsze, żebyś nie przeszkadzała im   
wyrosnąć!” Coco Chanel  
 

 

______________________________________________________________________

_______ 

Carla Travel Sevice | www.incoming-spain.eu | www.carlatravelservice.com  

info@carlatravelservice.com | info@incoming-spain.com C.I.AN  296517/1 

str. | 2 

Dzień 1  Lot do Malagi 
 

✓ Spotkanie z przewodnikiem 

opiekunem grupy) na lotnisku w Maladze i przejazd do Malagi 
✓  Spacer przez centrum Malagi, przy Alkazabie, Teatro Romano i Muzeum Picassa 

✓ Czas wolny na lunch i przejazd do hotelu 
✓ Zakwaterowanie, kolacja i nocleg 

✓ Po kolacji wieczorem spacer po okolicy i wieczorek zapoznawczy przy lampce 

wina 
 

Dzień 2  Słoneczne plaże Costa del Sol  
 

✓ Śniadanie w formie bufetu w hotelu 
✓ Lekcja hiszpańskiego 

✓ Dzień wolny na wypoczynek, każdy 

robi to co lubi, do dyspozycji pomoc 
opiekuna 

✓ Obiadokolacja w formie bufetu w 
hotelu  

✓  Po kolacji wieczorne wyjście na 
Flamenco Show z lampka wina lokalnego 

baru z muzyką 

 
 

OPCJONALNIE wycieczka do Neja i Frigiliana 

 

 
Usytuowany na klifie Balkon Europy to 

miejsce, które trzeba zobaczyć. 
Rozpościera się z niego zapierający dech 

w piersiach widok na Morze Śródziemne 
oraz okoliczne plaże, tworzące małe 

zatoczki. Frigiliana to z kolei urokliwe, białe 

miasteczko, położone w paśmie gór Sierra 
Almijara. Jest to jeden z najbardziej 

autentycznych przykładów tradycyjnej 
architektury arabskiej w Hiszpanii. 
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Dzień 3  Ronda   

 

 

✓ Śniadanie w hotelu i lekcja hiszpańskiego 

✓ Przejazd przez góry wśród dziewiczych wzgórz Rondy do centrum cudnego 

andaluzyjskiego miasteczka 

✓ Spacer po urokliwych zakątkach z domami zawieszonymi na krawędzi 

głębokiego wąwozu El Tajo, monumentalnym mostem o wysokości 100 m. 

Zwiedzenie muzeum wina z degustacja lokalnego wina. 

✓ Czas wolny na lunch i zakupy 

✓ Ok. 17.00 powrót do hotelu, odpoczynek i kolacja w hotelu. 

✓ Obiadokolacja w hotelu  

✓ Ok. 23:00 Wyjście na dyskotekę do Puerto Banus 

 

Dzień 4 Plażowanie i odpoczynek  
 

✓ śniadanie w formie bufetu w 
hotelu  

✓ Lekcja hiszpańskiego 

✓ Dzień wolny na wypoczynek 
lub spacer po okolicy z pilotem 

✓ Obiadokolacja w formie 
bufetu w hotelu  

 
 

Opcjonalnie  po południu rejs 
statkiem do Fuengirola lub 

obejrzeć delfiny żyjące na 

wolności.  
 

Dla chętnych możliwość 
zorganizowania (dodatkowo 

płatne)  sensualnej sesji 
zdjęciowej podczas pobytu. 

Sesję wykonuje fantastyczna i 

doświadczona  fotograf Justyna 
Walichniewicz. 
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Dzień 5 Smak Andaluzji   | Coin i Alozaina  
 

 

 
✓ Śniadanie w hotelu i wyruszamy poznawać smaki regionalne 

✓ Lekcja Hiszpańskiego 

✓ Coin  Fabryka sera koziego (degustacja), stary młyn z 1782r który nadal 
funkcjonuje, piekarni z 1820r., w której ręcznie robią domowe pieczywo i słodycze 

bez dodatków i wzmacniaczy smaku(degustacja wiejskiego chleba), 
odwiedzimy cukiernie, która prowadzona jest przez siostry zakonne (degustacja 

słodyczy). Zwiedzi również Stary dawny  klasztor Convento  de Santa Maria de La 
Encarnacion, wybudowany na ruinach dawnego meczetu, gdzie  zobaczymy 

sale wystawowe z ceramiką lokalnych artystów 

✓ Lunch w Alozaina i następnie zwiedzimy miasteczko podczas którego 
zobaczymy  El Arco, współczesna brama wjazdowa do miasta, Park Marii 

Sagredo z pięknym punktem widokowym na pasmo gór z miastem Malaga w tle. 
Podczas naszego spaceru zobaczymy, Torreon de Maria Sagredo.  Zajrzymy do 

warsztatu ceramicznego, którego tradycje i kulturę ceramiczną pielęgnuje się tu 
od piątego pokolenia i zajrzymy do Molino aby dowiedzieć się jak przebiega 

produkcja oliwy z oliwek i produkcja przemysłowa oliwek. 

✓ Powrót do hotelu ok. 19:00 
✓ Kolacja w formie bufetu w hotelu 

 

Dzień 6 Plażowanie i odpoczynek  

 
✓ śniadanie w formie bufetu w hotelu. 

✓ Lekcja hiszpańskiego 

✓ Dzień wolny na wypoczynek, spacer po okolicy z pilotem 
✓ Obiadokolacja w formie bufetu w hotelu 

✓ Po kolacji prywatny ekskluzywny koncert niespodzianka 
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Dzień 7 Marbella i Puerto Banus   
 

✓ Śniadanie w formie bufetu w hoteu 
✓ Lekcja hiszpańskiego 

✓ Dzień przeznaczony na spacer po Marbella i Puerto Banus , wspólny lunch 

✓ Obiadokolacja w formie bufetu w hotelu 
 

Dzień 8  Powrot do Polski    
 

• Śniadanie w hotelu, wymeldowanie i transfer na lotnisko. 

 

11:05 Lot z Malagi do Warszawy                 11:10 Lot z Malagi do Krakowa  
 

 
 

Hotel El Puerto Pierre Vacances 3* oddalony jest zaledwie o 50 metrów od plaży w mieście 

Fuengirola  Z dostępnego w hotelu basenu na dachu roztacza się panoramiczny widok na 

wybrzeże Costa del Sol. Wszystkie pokoje oraz apartamenty dysponują balkonem. Z 

niektórych z nich roztacza się widok na morze. Pokoje oraz apartamenty są klimatyzowane i 

wyposażone w telewizor z dostępem do kanałów satelitarnych. W każdym z nich mieści się 

łazienka z suszarką do włosów. Ponadto w obiekcie zapewniono bezpłatne WiFi przez szybkie 

łącze, całodobową recepcję oraz sejf (dostępny za dodatkową opłatą). Z minibaru można 

korzystać za dodatkową opłatą. Hotelowa restauracja oferuje międzynarodową restaurację 

bufetową i bar. Tętniące życiem bary w marinie Fuengirola oddalone są o zaledwie 100 

metrów. Hotel położony jest 25 km od lotniska w Maladze i 30 km od centrum Malagi.  
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