
Oferta 1
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Hiszpania
Andaluzja - Costa
Almeria

Playasol Spa Warszawa 01.09.2014
08.09.2014

 2350.00 PLN 4701.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2350 PLN (20.05.1984) Dorosły: 2350 PLN (20.05.1984)
Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Almeria dnia: 01.09.2014 godz. 05:55 - 10:00
Powrót: Wylot z: Almeria do Warszawa dnia: 08.09.2014 godz. 10:45 - 14:20
Zakwaterowanie: Standard Hotel w mieście: Roquetas Del Mar
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
         

Opis oferty: Położenie: Hotel położony jest tuż przy piaszczysto - żwirowej plaży (przejście przez promenadę). Hotel znajduje się w środku turystycznego
centrum kurortu Roquetas de Mar, do portu ok. 4 km. W pobliżu szeroki wybór restauracji, barów oraz sklepów. Przy hotelu znajduje się przystanek -
połączenia autobusowe z Almerią. Do lotniska w Maladze ok. 195 km. Do lotniska w Almerii ok. 35 km. Pokoje: Hotel posiada 313 pokoi 2 osobowych
rozlokowanych na 7 piętrach - wygodnie urządzone z łazienką (suszarka do włosów na wyposażeniu), telefonem, TVsat, klimatyzacją, wiatrakiem
przysufitowym, balkonem lub tarasem (meble balkonowe, suszarka), minibarem (płatny) oraz sejfem (płatny dodatkowo - ok. 22 eur/tydzień + depozyt). W
każdym pokoju najczęściej 2 łóżka (1,05 m x 2 m) oraz rozkładana sofa. Możliwe zakwaterowanie 3 osób (tylko w układzie 2+1). Łóżeczko dla dziecka do 2
lat za darmo (ilość ograniczona), przy czym przy zakwaterowaniu 2 osób dorosłych + 1 dziecko + infant, nie będzie miejsca na wstawienie łóżeczka dla
niemowlęcia. Hotel posiada kilka pokoi dla osób niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Do dyspozycji gości: Recepcja, lobby, windy,
restauracja, 2 bary, snack bar przy basenie (lipiec - sierpień), taras słoneczny z palmami, leżaki i parasole, duży basen (800 m2) ze zjeżdżalnią , mostkami i z
jacuzzi, brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, mini klub, wypożyczalnia samochodów, garaż (płatny), sklep z pamiątkami. Stanowiska
internetowe (płatne) i wifi w recepcji gratis. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 Eur + 1 Eur za wymianę). Na plaży leżaki i parasole płatne
ok. 5 Eur/os. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w
formie bufetu, lokalne wino, piwo oraz woda do posiłków. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w barach (informacja o
godzinach otwarcia poszczególnych barów na miejscu, napoje serwowane w godzinach 08:00 - 24:00), przekąski (w godzinach wyznaczonych przez hotel). 
Program sportowy i animacyjny, SPA: Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i tenis
ziemny (korty w okolicy). Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. W hotelu znajduje się strefa wellness i SPA - wstęp, masaże
oraz zabiegi na twarz i ciało płatne. Hotel prowadzi bogaty program animacyjny dla dzieci. Kategoria lokalna: Gwiazdki: **** Naszym zdaniem: Duży plus
za basen wijący się w ogrodzie palmowym i profesjonalne animacje - Playasol oferuje najbogatszy program animacyjny dla Najmłodszych Gości w okolicy.
Do tego smaczne wyżywienie i All Inclusive dla ceniących wygodę tych programów. Polecamy przede wszystkim dla rodzin z dziećmi ze względu na
animacje w języku polskim.
Program: Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na www.rainbowtours.pl/rozklady. Po przylocie doAlmerii lub Malagi, spotkanie z rezydentem i transfer do hotelu. Dzień 2-7 (14) Czas
na wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie oraz wycieczki lokalne. Dzień 8 (15) Po śniadaniu wykwaterowanie (w przypadku wczesnych godzin wylotu
śniadanie w formie pakietu). Transferna lotnisko w Almerii lubMaladze. Dokładne godziny zbiórki poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Powrót do
Polski.
świadczenia: Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).  
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do
posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Uwaga: Transfer z lotniska w Maladze do Almerii trwa ok 3 godzin
wjedną stronę. W przypadku późnego przylotu do Malagi, Klienci dostają w hotelach kolację na zimno serwowaną w pokojach.
Wycieczki fakultatywne: MINI HOLLYWOOD I OGRÓD ZOOLOGICZNY -ok. 46 EUR/os. Całodniowa wycieczka do Tabernas - niewielkiego miasteczka
położonego na skraju jedynej na terenie Europy pustyni. Tutejsze, niezwykłe krajobrazy charakterystyczne dla amerykańskiego dzikiego zachodu były
scenerią dla wielu westernów kręconych w latach 60-tych. Nakręcono tu m.in . Kleopatrę, Lawrence'a z Arabii, Pattona (ten film z 1969 roku w reżyserii
Franklina J. Schaffnera zdobył 7 Oscarów) czy jeden z odcinków Bonda z Seanem Connerym jako Agentem 007: Nigdy nie mów nigdy z 1974 roku. Na
uczestników wycieczki czekają pokazy sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, więzieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji.
Będziemy mogli zobaczyć Muzeum Powozów i ogrody kaktusowe. Na terenie parku znajduje się również rezerwat zoologiczny o powierzchni prawie 200 tys
m2 - ponad 100 gatunków fauny iberyjskiej i afrykańskie (ptactwo, strefaz białymi nosorożcami, żyrafami, syberyjskimi tygrysami, gady i płazy). Dla
najmlodszych mini zoo. Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera - ok. 53 EUR/os. CABO DE GATA &amp NIJAR - ok.37 EUR/os. Wyjazd z
hoteli do znanego miasteczka Nijar bedącego centrum administracyjnym regionu oraz słynącego z wyrobów z ceramiki, welny czy słomy. Czas wolny na
spacer po miasteczku i ewentualne zakupy. Kolejnym punktem programu będzie Park Narodowy Cabo de Gata, ostatni niezagospodarowany odcinek
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hiszpańskiego wybrzeża i największy nadmorski obszar chroniony w zachodniej części Morza Śródziemnego. Park słynie z pięknego krajobrazu
ukształtowanego przez wulkany. Po drodze będziemy mogli zobaczyć naturalne saliny, podziwiać wyjątkowe gatunki roślin i ptactwa migrującego z Europy
do Afryki. Przejazd do Moro - małej wioski rybackiej z bielonymi domkami, następnie krótki przystanek ma punkcie widokowym “Mirador de la Amatista" i
przejazd do Rodalquilar - pierwszej brytyjskiej kolonii na Półwyspie Iberyjskim. Podróż kontynuujemy przez najpiękniejsze miejsca w parku, gdzie pośród
stromych klifów można znaleźć wspaniałe dzikie plaże z krystaliczną wodą i niesamowitymi formacjami skalnymi. Cena dla Klientów wypoczywających w
Mojacar i Vera -ok.40 EUR/os. MOJACAR - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w kierunku Mojacar. To niewielkie miasteczko oddalone o ok. 2 km. od morza,
wzniesione na wzgórzu, zamieszkane już w epoce neolitu i brązu i które rozkwitło w czasach panowania arabskiego. Czas wolny na spokojne zwiedzanie tej
uroczej białej wioski - rekomendujemy słynną fontannę czy łaźnie arabskie. W drodze powrotnej przejedziemy przez Carboneras w Parku Narodowym Cabo
de Gata - krótki przystanek na zdjęcia malowniczo położonego zamku i starego młyna. Powrót do hoteli. ALMERÍA - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w
kierunku Almerii, stolicy prowincji. Objazd panoramiczny miasta, zwiedzanie fortecy arabskiej z X wieku - Alcazaby, z której możemy podziwiać przepiękne
widoki na całe miasto i zatokę. Zwiedzimy również katedrę, jedna z nielicznych katedr-fortecy i następnie przejdziemy do centrum historycznego miasta.
Zatrzymamy się na chwilę na "starym placu" dzisiaj zwanym Placem Konstytucji - tu znajduje się urząd miasta ze słynnym zegarem wybijającym godziny w
rytmie fandango. Czas wolny w centrum miasta i następnie powrót do hoteli (przed obiadem). Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.45
EUR/os. SIERRA NEVADA - ok. 41 EUR/os. Wyjazd z hoteli w stronę gór almeryjskich - czekają na nas niezapomniane krajobrazy oraz malownicze, małe
wioski. Krótki przystanek na degustacje wina w jednej z wiosek . Sierra Nevada to jeden z najpiękniejszych łańcuchów górskich w Europie. Znajduje się tutaj
najwyższy szczyt Półwyspu Iberyjskiego - Mulhacen 3.478 m n.p.m. Wraz ze zmina wysokości zmienia się roślinność - poczynając od typowych lasów
śródziemnomorskich, kończąc na mikroklimacie tundry. Sierra Nevada uznana jest za Rezerwat Biosfery i znajduje się na liście UNESCO d 1986 r. Dalej
przejedziemy do miejscowosci Guadix, znanej z typowych mieszkań w jaskiniach. Guadix jest najstarszym miastem w regionie. Obecnie zamieszkanych jest
ok 2.000 jaskiń, co tworzy prawdziwy, niesamowity krajobraz troglodycki. Po wizycie czas wolny na obiad (platny dodatkowo). Czas wolny na zwiedzanie
katedry z XVI w, parku lub zakupy. Ostatnim punktem programu bedzie Alhabia, gdzie odwiedzimy fabrykę wyrobów ceramicznych. Cena dla Klientów
wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.43 EUR/os. GRANADA - ok. 68 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Guadix, krótka przerwa na kawę
w Los Abades. Przyjazd do Granady - dawnej stolicy potężnego emiratu, ostatniego bastionu Maurów na Półwyspie Iberyjskim, który został zdobyty w
1492. Granada to wyjąkowo piękne miasto, malowniczo położone u stóp ośnieżonych gór Sierra Nevada. W pierwszej kolejnosci zwiedzimy Alhambre -
warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów kunsztownej islamskiej architektury z pięknie zdobionymi
wnętrzami. Wśród najciekawszych zakątkow możemy podziwiac patio z 12-stoma lwami, Patio de los Arrayanes, Salon Ambasadorów czy Pałac Karola V.
Alhambra to także zespół ogrodowy Generalife służący niegdyś za letnią rezydencję emirów Granady. Czas wolny w centrum miasta, możliwość zwiedzenia
(we własnym zakresie) wspaniałej gotycko-renesansowej katedry z XVI w oraz Kaplicy Królewskiej z grobami Krolów Katolickich - zdobywców Granady.
Zachęcamy również do spaceru po dzielnicy Albaicin z wąskimi, stromymi uliczkami pelnymi sklepików oraz kramów. Cena dla Klientów wypoczywających
w Mojacar i Vera -ok.83 EUR/os. GIBRALTAR - ok.76 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Gibraltaru, czas podróży ok 5,5 - 6 godzin w jedną
stronę. Gibraltar jest półwyspem o długości zaledwie 6 km - malutką enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: makaki - małpy, które zadomowiły
się na Skale Gibraltarskiej, grota San Miguel, Main Street. Wspaniały widok na Afrykę oraz strefa wolnocłowa to kolejne atuty cypla. Brak możliwości
wyjazdu na Gibraltar z kurortów Mojacar i Vera. Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycieczek lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych poszczególnych hoteli wraz z
ich aktualnymi cenami będzie dostępny u naszych rezydentów.
Inne: COSTA ALMERIA informacje ogólne Waluta EUR - Euro. Można płacić kartami kredytowymi i korzystać z bankomatów. W miejscowościach
turystycznych istnieje wiele miejsc w których można wymienić dolary USA.  Napiwki Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Szczególnie
dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach. Zdaża się, że napiwek zostaje doliczony do rachunku.  Wiza Obywatele polscy
mogą podróżować do Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego.  Czas Taki jak w Polsce.  Orientacyjne ceny Obiad w restauracji od 10 EUR woda 1l. - 1.5
EUR piwo w barze od 1.5 EUR kawa w kawiarni od 1 EUR.  Poczta Znaczek na kartkę pocztową kosztuje 0.65 EUR. W wielu miejscach stoją skrzynki
pocztowe, często również w hotelach.  Elektryczność Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.  Telefony Karty
telefoniczne można kupić w sklepach i kioskach w pobliżu publicznych aparatów telefonicznych. Karty telefoniczne kosztują 6-12 EUR. Telefony komórkowe
działają w całej Hiszpanii. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast zagraniczne - dość drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora. Miejscowości wakacyjne na Costa Almeria: Roquetas de Mar - typowa miejscowość wypoczynkowa, jeden z
najważniejszych i najstarszych kurortów tej prowincji zlokalizowany ok. 18 km od stolicy regionu - Alrmerii. Znajduje się tu najdłuższa plaża na Costa
Almeria, która ma aż 12 km. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada z licznymi hotelami, barami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Aguadulce -
miejscowość położona w pobliżu Roquetas de Mar. Jest to dawna wioska rybacka, która przekształciła się w popularny kurort turystyczny z licznymi
hotelami, restauracjami, barami, sklepikami. Miłośnicy zabawy i nocnych wrażeń mają szeroki wybór klubów i dyskotek, gdzie zabawa trwa do białego rana.
Mojacar - niewielki kurort znany z pięknej plaży, licznych barów, tradycyjnych chiringuito, świąt hucznie obchodzonych oraz pól golfowych. Kilka
kilometrów w głąb lądu znajduje się Mojacar Pueblo - urocze miasteczko z krętymi uliczkami i bielonymi domkami.
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Oferta 2
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Hiszpania
Andaluzja - Costa
Almeria

Playadulce Warszawa 01.09.2014
08.09.2014

 2451.00 PLN 4903.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2451 PLN (20.05.1984) Dorosły: 2451 PLN (20.05.1984)
Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Almeria dnia: 01.09.2014 godz. 05:55 - 10:00
Powrót: Wylot z: Almeria do Warszawa dnia: 08.09.2014 godz. 10:45 - 14:20
Zakwaterowanie: Standard Hotel w mieście: Aquadulce
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
           

Opis oferty: Położenie: Nie najnowszy, ale dobrze utrzymany hotel położony jest tuż przy piaszczysto - żwirowej plaży i przy promenadzie. Do portu
jachtowego uważanego za centrum turystyczne miejscowości ok. 2 km., po drodze szeroki wybór restauracji oraz barów. Obok hotelu znajduje się duże
centrum handlowe i rozrywkowe. Przy hotelu znajduje się przystanek - połączenia autobusowe z Almeria i Roquetas de Mar. Do lotniska w Maladze ok. 195
km. Do lotniska w Almerii ok. 25 km. Pokoje: Hotel posiada 237 pokoi 2 osobowych - wygodnie urządzone z łazienką (suszarka do włosów na wyposażeniu),
telefonem, TVsat, klimatyzacją, wiatrakiem przysufitowym, balkonem lub tarasem (meble balkonowe, suszarka), minibarem (płatny), oraz sejfem (płatny
dodatkowo - ok. 22 Eur/tydzień + depozyt). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka małżeńskie (1,35 m x 2 m). Możliwe zakwaterowanie 4 osób, przy czym
proszę pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za darmo (ilość ograniczona). Hotel posiada kilka pokoi dla
osób niepełnosprawnych - dostępność na potwierdzenie. Do dyspozycji gości: Recepcja, lobby, windy, restauracja, 2 bary, snack bar przy basenie (lipiec -
sierpień), taras słoneczny z palmami, leżaki i parasole, basen (800 m2) ze zjeżdżalnią ,wodospadem i z jacuzzi, brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda),
plac zabaw, mini klub, opiekunka (płatna, na zapytanie), wypożyczalnia samochodów, parking (płatny), sklep z pamiątkami. Stanowiska internetowe
(płatne), wifi w recepcji gratis. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt 10€ + ok. 1 Eur za wymianę). Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 5
Eur/os/dzień. Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w
formie bufetu, lokalne wino, piwo oraz woda do posiłków. Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w barach (informacja o
godzinach otwarcia poszczególnych barów na miejscu, napoje serwowane w godzinach 08:00 - 24:00), przekąski (w godzinach wyznaczonych przez hotel). 
Program sportowy i animacyjny, SPA: Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Płatne: bilard, paddle i tenis
ziemny (korty do nich w okolicy). Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych. Kategoria lokalna: Gwiazdki: **** Naszym zdaniem:
Dobre miejsce dla osób szukających nocnej zabawy - Aquadulce stanowi centrum rozrywkowe nie tylko dla turystów ale i dla lokalnej młodzieży. Basen ze
zjeżdżalnią, lokalizację tuż przy plaży oraz wygodę programu All Inclusive z pewnością docenią rodziny z dziećmi. Dla wszystkich - fantastyczna kuchnia.
Program: Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na www.rainbowtours.pl/rozklady. Po przylocie doAlmerii lub Malagi, spotkanie z rezydentem i transfer do hotelu. Dzień 2-7 (14) Czas
na wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie oraz wycieczki lokalne. Dzień 8 (15) Po śniadaniu wykwaterowanie (w przypadku wczesnych godzin wylotu
śniadanie w formie pakietu). Transferna lotnisko w Almerii lubMaladze. Dokładne godziny zbiórki poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Powrót do
Polski.
świadczenia: Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).  
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do
posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Uwaga: Transfer z lotniska w Maladze do Almerii trwa ok 3 godzin
wjedną stronę. W przypadku późnego przylotu do Malagi, Klienci dostają w hotelach kolację na zimno serwowaną w pokojach.
Wycieczki fakultatywne: MINI HOLLYWOOD I OGRÓD ZOOLOGICZNY -ok. 46 EUR/os. Całodniowa wycieczka do Tabernas - niewielkiego miasteczka
położonego na skraju jedynej na terenie Europy pustyni. Tutejsze, niezwykłe krajobrazy charakterystyczne dla amerykańskiego dzikiego zachodu były
scenerią dla wielu westernów kręconych w latach 60-tych. Nakręcono tu m.in . Kleopatrę, Lawrence'a z Arabii, Pattona (ten film z 1969 roku w reżyserii
Franklina J. Schaffnera zdobył 7 Oscarów) czy jeden z odcinków Bonda z Seanem Connerym jako Agentem 007: Nigdy nie mów nigdy z 1974 roku. Na
uczestników wycieczki czekają pokazy sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, więzieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji.
Będziemy mogli zobaczyć Muzeum Powozów i ogrody kaktusowe. Na terenie parku znajduje się również rezerwat zoologiczny o powierzchni prawie 200 tys
m2 - ponad 100 gatunków fauny iberyjskiej i afrykańskie (ptactwo, strefaz białymi nosorożcami, żyrafami, syberyjskimi tygrysami, gady i płazy). Dla
najmlodszych mini zoo. Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera - ok. 53 EUR/os. CABO DE GATA &amp NIJAR - ok.37 EUR/os. Wyjazd z
hoteli do znanego miasteczka Nijar bedącego centrum administracyjnym regionu oraz słynącego z wyrobów z ceramiki, welny czy słomy. Czas wolny na
spacer po miasteczku i ewentualne zakupy. Kolejnym punktem programu będzie Park Narodowy Cabo de Gata, ostatni niezagospodarowany odcinek
hiszpańskiego wybrzeża i największy nadmorski obszar chroniony w zachodniej części Morza Śródziemnego. Park słynie z pięknego krajobrazu
ukształtowanego przez wulkany. Po drodze będziemy mogli zobaczyć naturalne saliny, podziwiać wyjątkowe gatunki roślin i ptactwa migrującego z Europy
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do Afryki. Przejazd do Moro - małej wioski rybackiej z bielonymi domkami, następnie krótki przystanek ma punkcie widokowym “Mirador de la Amatista" i
przejazd do Rodalquilar - pierwszej brytyjskiej kolonii na Półwyspie Iberyjskim. Podróż kontynuujemy przez najpiękniejsze miejsca w parku, gdzie pośród
stromych klifów można znaleźć wspaniałe dzikie plaże z krystaliczną wodą i niesamowitymi formacjami skalnymi. Cena dla Klientów wypoczywających w
Mojacar i Vera -ok.40 EUR/os. MOJACAR - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w kierunku Mojacar. To niewielkie miasteczko oddalone o ok. 2 km. od morza,
wzniesione na wzgórzu, zamieszkane już w epoce neolitu i brązu i które rozkwitło w czasach panowania arabskiego. Czas wolny na spokojne zwiedzanie tej
uroczej białej wioski - rekomendujemy słynną fontannę czy łaźnie arabskie. W drodze powrotnej przejedziemy przez Carboneras w Parku Narodowym Cabo
de Gata - krótki przystanek na zdjęcia malowniczo położonego zamku i starego młyna. Powrót do hoteli. ALMERÍA - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w
kierunku Almerii, stolicy prowincji. Objazd panoramiczny miasta, zwiedzanie fortecy arabskiej z X wieku - Alcazaby, z której możemy podziwiać przepiękne
widoki na całe miasto i zatokę. Zwiedzimy również katedrę, jedna z nielicznych katedr-fortecy i następnie przejdziemy do centrum historycznego miasta.
Zatrzymamy się na chwilę na "starym placu" dzisiaj zwanym Placem Konstytucji - tu znajduje się urząd miasta ze słynnym zegarem wybijającym godziny w
rytmie fandango. Czas wolny w centrum miasta i następnie powrót do hoteli (przed obiadem). Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.45
EUR/os. SIERRA NEVADA - ok. 41 EUR/os. Wyjazd z hoteli w stronę gór almeryjskich - czekają na nas niezapomniane krajobrazy oraz malownicze, małe
wioski. Krótki przystanek na degustacje wina w jednej z wiosek . Sierra Nevada to jeden z najpiękniejszych łańcuchów górskich w Europie. Znajduje się tutaj
najwyższy szczyt Półwyspu Iberyjskiego - Mulhacen 3.478 m n.p.m. Wraz ze zmina wysokości zmienia się roślinność - poczynając od typowych lasów
śródziemnomorskich, kończąc na mikroklimacie tundry. Sierra Nevada uznana jest za Rezerwat Biosfery i znajduje się na liście UNESCO d 1986 r. Dalej
przejedziemy do miejscowosci Guadix, znanej z typowych mieszkań w jaskiniach. Guadix jest najstarszym miastem w regionie. Obecnie zamieszkanych jest
ok 2.000 jaskiń, co tworzy prawdziwy, niesamowity krajobraz troglodycki. Po wizycie czas wolny na obiad (platny dodatkowo). Czas wolny na zwiedzanie
katedry z XVI w, parku lub zakupy. Ostatnim punktem programu bedzie Alhabia, gdzie odwiedzimy fabrykę wyrobów ceramicznych. Cena dla Klientów
wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.43 EUR/os. GRANADA - ok. 68 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Guadix, krótka przerwa na kawę
w Los Abades. Przyjazd do Granady - dawnej stolicy potężnego emiratu, ostatniego bastionu Maurów na Półwyspie Iberyjskim, który został zdobyty w
1492. Granada to wyjąkowo piękne miasto, malowniczo położone u stóp ośnieżonych gór Sierra Nevada. W pierwszej kolejnosci zwiedzimy Alhambre -
warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów kunsztownej islamskiej architektury z pięknie zdobionymi
wnętrzami. Wśród najciekawszych zakątkow możemy podziwiac patio z 12-stoma lwami, Patio de los Arrayanes, Salon Ambasadorów czy Pałac Karola V.
Alhambra to także zespół ogrodowy Generalife służący niegdyś za letnią rezydencję emirów Granady. Czas wolny w centrum miasta, możliwość zwiedzenia
(we własnym zakresie) wspaniałej gotycko-renesansowej katedry z XVI w oraz Kaplicy Królewskiej z grobami Krolów Katolickich - zdobywców Granady.
Zachęcamy również do spaceru po dzielnicy Albaicin z wąskimi, stromymi uliczkami pelnymi sklepików oraz kramów. Cena dla Klientów wypoczywających
w Mojacar i Vera -ok.83 EUR/os. GIBRALTAR - ok.76 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Gibraltaru, czas podróży ok 5,5 - 6 godzin w jedną
stronę. Gibraltar jest półwyspem o długości zaledwie 6 km - malutką enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: makaki - małpy, które zadomowiły
się na Skale Gibraltarskiej, grota San Miguel, Main Street. Wspaniały widok na Afrykę oraz strefa wolnocłowa to kolejne atuty cypla. Brak możliwości
wyjazdu na Gibraltar z kurortów Mojacar i Vera. Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycieczek lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych poszczególnych hoteli wraz z
ich aktualnymi cenami będzie dostępny u naszych rezydentów.
Inne: COSTA ALMERIA informacje ogólne Waluta EUR - Euro. Można płacić kartami kredytowymi i korzystać z bankomatów. W miejscowościach
turystycznych istnieje wiele miejsc w których można wymienić dolary USA.  Napiwki Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Szczególnie
dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach. Zdaża się, że napiwek zostaje doliczony do rachunku.  Wiza Obywatele polscy
mogą podróżować do Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego.  Czas Taki jak w Polsce.  Orientacyjne ceny Obiad w restauracji od 10 EUR woda 1l. - 1.5
EUR piwo w barze od 1.5 EUR kawa w kawiarni od 1 EUR.  Poczta Znaczek na kartkę pocztową kosztuje 0.65 EUR. W wielu miejscach stoją skrzynki
pocztowe, często również w hotelach.  Elektryczność Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.  Telefony Karty
telefoniczne można kupić w sklepach i kioskach w pobliżu publicznych aparatów telefonicznych. Karty telefoniczne kosztują 6-12 EUR. Telefony komórkowe
działają w całej Hiszpanii. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast zagraniczne - dość drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora. Miejscowości wakacyjne na Costa Almeria: Roquetas de Mar - typowa miejscowość wypoczynkowa, jeden z
najważniejszych i najstarszych kurortów tej prowincji zlokalizowany ok. 18 km od stolicy regionu - Alrmerii. Znajduje się tu najdłuższa plaża na Costa
Almeria, która ma aż 12 km. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada z licznymi hotelami, barami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Aguadulce -
miejscowość położona w pobliżu Roquetas de Mar. Jest to dawna wioska rybacka, która przekształciła się w popularny kurort turystyczny z licznymi
hotelami, restauracjami, barami, sklepikami. Miłośnicy zabawy i nocnych wrażeń mają szeroki wybór klubów i dyskotek, gdzie zabawa trwa do białego rana.
Mojacar - niewielki kurort znany z pięknej plaży, licznych barów, tradycyjnych chiringuito, świąt hucznie obchodzonych oraz pól golfowych. Kilka
kilometrów w głąb lądu znajduje się Mojacar Pueblo - urocze miasteczko z krętymi uliczkami i bielonymi domkami.
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Oferta 3
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Hiszpania
Andaluzja - Costa
Almeria

Playalinda Warszawa 01.09.2014
08.09.2014

 2501.00 PLN 5002.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2501 PLN (20.05.1984) Dorosły: 2501 PLN (20.05.1984)
Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Almeria dnia: 01.09.2014 godz. 05:55 - 10:00
Powrót: Wylot z: Almeria do Warszawa dnia: 08.09.2014 godz. 10:45 - 14:20
Zakwaterowanie: Standard Hotel w mieście: Roquetas Del Mar
Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje
            

Opis oferty: Położenie: Ten stosunkowo niewielki hotel położony jest przy piaszczysto -żwirowej plaży (do przejścia promenada), w środku turystycznego
centrum kurortu, w okolicy dużo barów, restauracji oraz sklepów. Do portu ok. 4 km. Do lotniska w Maladze ok. 195 km. Do lotniska w Almerii ok. 35 km. 
Pokoje: Hotel posiada 130 przestronnych pokoi 2 osobowych rozlokowanych na 7 piętrach - wygodnie urządzone z łazienką (suszarka do włosów na
wyposażeniu), telefonem, TVsat, klimatyzacją, wiatrakiem przysufitowym, niewielkim balkonem (meble balkonowe, suszarka), minibarem (płatny), oraz
sejfem (płatny dodatkowo - ok. 22 Eur/tydzień + depozyt). W każdym pokoju najczęściej 2 łóżka małżeńskie (1,35 m x 2 m). Możliwe zakwaterowanie 4
osób, przy czym proszę pamiętać, iż w pokoju znajdować się będą tylko 2 łóżka. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat za darmo (ilość ograniczona). Do dyspozycji
gości: Recepcja, lobby, windy, restauracja, bar, snack bar przy basenie (lipiec - sierpień), taras słoneczny z palmami, leżaki i parasole, duży basen (800 m2)
ze zjeżdżalnią i z jacuzzi dostępny w hotelu Playasol oraz już bardziej kameralny i tylko dla gości hotelu Playalinda (w basenach słodka woda), plac zabaw (w
hotelu Playasol), mini klub,room service (płatny, dostępny w godzinach 11:00-13:00, 19:00-21:00), pralnia i prasowalnia (płatne), wypożyczalnia
samochodów, sklep z pamiątkami. Stanowiska internetowe (płatne), wifi w recepcji gratis. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 Eur + 1 Eur za
wymianę). Na plaży leżaki i parasole płatne ok. 5 Eur/os. Hotel akceptuje zwierzęta do 15 kg (opłata na miejscu). Wyżywienie: śniadania i obiadokolacje w
formie bogatego bufetu. Istnieje możliwość dopłaty do All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i
bezalkoholowe wg karty All Inclusive w barach (informacja o godzinach otwarcia poszczególnych barów na miejscu, napoje serwowane w godzinach 08:00 -
24:00), przekąski (w godzinach wyznaczonych przez hotel). Dodatkowo Klienci mogą korzystać z All Inclusive przy basenie hotelu Playasol. Program
sportowy i animacyjny, SPA: Bezpłatne: ping pong, petanka, gry planszowe, mini golf (konieczny depozyt za sprzęt). Hotel zapewnia bogaty program
animacyjny dla dzieci i dorosłych. Dodatkowo, dla Małych Gości w hotelu Playasol dostępny FIGLO KLUB Rainbow Tours - animacje w języku polskim. 
Kategoria lokalna: Gwiazdki: **** Naszym zdaniem: Najmniejszy z hoteli sieci Playa, jaki mamy w swojej ofercie, dzięki czemu należy do najbardziej
kameralnych. Możliwość korzystania z bogatej infrastruktury rekreacyjnej hotelu Playasol, plaża tuż tuż oraz smaczne wyżywienie - wszystko to w
atrakcyjnej cenie. Polecamy rodzinom z dziećmi oraz osobom ceniącym spokój oraz miłą obsługę w hotelu.
Program: Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na www.rainbowtours.pl/rozklady. Po przylocie doAlmerii lub Malagi, spotkanie z rezydentem i transfer do hotelu. Dzień 2-7 (14) Czas
na wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie oraz wycieczki lokalne. Dzień 8 (15) Po śniadaniu wykwaterowanie (w przypadku wczesnych godzin wylotu
śniadanie w formie pakietu). Transferna lotnisko w Almerii lubMaladze. Dokładne godziny zbiórki poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Powrót do
Polski.
świadczenia: Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).  
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do
posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Uwaga: Transfer z lotniska w Maladze do Almerii trwa ok 3 godzin
wjedną stronę. W przypadku późnego przylotu do Malagi, Klienci dostają w hotelach kolację na zimno serwowaną w pokojach.
Wycieczki fakultatywne: MINI HOLLYWOOD I OGRÓD ZOOLOGICZNY -ok. 46 EUR/os. Całodniowa wycieczka do Tabernas - niewielkiego miasteczka
położonego na skraju jedynej na terenie Europy pustyni. Tutejsze, niezwykłe krajobrazy charakterystyczne dla amerykańskiego dzikiego zachodu były
scenerią dla wielu westernów kręconych w latach 60-tych. Nakręcono tu m.in . Kleopatrę, Lawrence'a z Arabii, Pattona (ten film z 1969 roku w reżyserii
Franklina J. Schaffnera zdobył 7 Oscarów) czy jeden z odcinków Bonda z Seanem Connerym jako Agentem 007: Nigdy nie mów nigdy z 1974 roku. Na
uczestników wycieczki czekają pokazy sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, więzieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji.
Będziemy mogli zobaczyć Muzeum Powozów i ogrody kaktusowe. Na terenie parku znajduje się również rezerwat zoologiczny o powierzchni prawie 200 tys
m2 - ponad 100 gatunków fauny iberyjskiej i afrykańskie (ptactwo, strefaz białymi nosorożcami, żyrafami, syberyjskimi tygrysami, gady i płazy). Dla
najmlodszych mini zoo. Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera - ok. 53 EUR/os. CABO DE GATA &amp NIJAR - ok.37 EUR/os. Wyjazd z
hoteli do znanego miasteczka Nijar bedącego centrum administracyjnym regionu oraz słynącego z wyrobów z ceramiki, welny czy słomy. Czas wolny na
spacer po miasteczku i ewentualne zakupy. Kolejnym punktem programu będzie Park Narodowy Cabo de Gata, ostatni niezagospodarowany odcinek
hiszpańskiego wybrzeża i największy nadmorski obszar chroniony w zachodniej części Morza Śródziemnego. Park słynie z pięknego krajobrazu
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ukształtowanego przez wulkany. Po drodze będziemy mogli zobaczyć naturalne saliny, podziwiać wyjątkowe gatunki roślin i ptactwa migrującego z Europy
do Afryki. Przejazd do Moro - małej wioski rybackiej z bielonymi domkami, następnie krótki przystanek ma punkcie widokowym “Mirador de la Amatista" i
przejazd do Rodalquilar - pierwszej brytyjskiej kolonii na Półwyspie Iberyjskim. Podróż kontynuujemy przez najpiękniejsze miejsca w parku, gdzie pośród
stromych klifów można znaleźć wspaniałe dzikie plaże z krystaliczną wodą i niesamowitymi formacjami skalnymi. Cena dla Klientów wypoczywających w
Mojacar i Vera -ok.40 EUR/os. MOJACAR - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w kierunku Mojacar. To niewielkie miasteczko oddalone o ok. 2 km. od morza,
wzniesione na wzgórzu, zamieszkane już w epoce neolitu i brązu i które rozkwitło w czasach panowania arabskiego. Czas wolny na spokojne zwiedzanie tej
uroczej białej wioski - rekomendujemy słynną fontannę czy łaźnie arabskie. W drodze powrotnej przejedziemy przez Carboneras w Parku Narodowym Cabo
de Gata - krótki przystanek na zdjęcia malowniczo położonego zamku i starego młyna. Powrót do hoteli. ALMERÍA - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w
kierunku Almerii, stolicy prowincji. Objazd panoramiczny miasta, zwiedzanie fortecy arabskiej z X wieku - Alcazaby, z której możemy podziwiać przepiękne
widoki na całe miasto i zatokę. Zwiedzimy również katedrę, jedna z nielicznych katedr-fortecy i następnie przejdziemy do centrum historycznego miasta.
Zatrzymamy się na chwilę na "starym placu" dzisiaj zwanym Placem Konstytucji - tu znajduje się urząd miasta ze słynnym zegarem wybijającym godziny w
rytmie fandango. Czas wolny w centrum miasta i następnie powrót do hoteli (przed obiadem). Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.45
EUR/os. SIERRA NEVADA - ok. 41 EUR/os. Wyjazd z hoteli w stronę gór almeryjskich - czekają na nas niezapomniane krajobrazy oraz malownicze, małe
wioski. Krótki przystanek na degustacje wina w jednej z wiosek . Sierra Nevada to jeden z najpiękniejszych łańcuchów górskich w Europie. Znajduje się tutaj
najwyższy szczyt Półwyspu Iberyjskiego - Mulhacen 3.478 m n.p.m. Wraz ze zmina wysokości zmienia się roślinność - poczynając od typowych lasów
śródziemnomorskich, kończąc na mikroklimacie tundry. Sierra Nevada uznana jest za Rezerwat Biosfery i znajduje się na liście UNESCO d 1986 r. Dalej
przejedziemy do miejscowosci Guadix, znanej z typowych mieszkań w jaskiniach. Guadix jest najstarszym miastem w regionie. Obecnie zamieszkanych jest
ok 2.000 jaskiń, co tworzy prawdziwy, niesamowity krajobraz troglodycki. Po wizycie czas wolny na obiad (platny dodatkowo). Czas wolny na zwiedzanie
katedry z XVI w, parku lub zakupy. Ostatnim punktem programu bedzie Alhabia, gdzie odwiedzimy fabrykę wyrobów ceramicznych. Cena dla Klientów
wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.43 EUR/os. GRANADA - ok. 68 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Guadix, krótka przerwa na kawę
w Los Abades. Przyjazd do Granady - dawnej stolicy potężnego emiratu, ostatniego bastionu Maurów na Półwyspie Iberyjskim, który został zdobyty w
1492. Granada to wyjąkowo piękne miasto, malowniczo położone u stóp ośnieżonych gór Sierra Nevada. W pierwszej kolejnosci zwiedzimy Alhambre -
warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów kunsztownej islamskiej architektury z pięknie zdobionymi
wnętrzami. Wśród najciekawszych zakątkow możemy podziwiac patio z 12-stoma lwami, Patio de los Arrayanes, Salon Ambasadorów czy Pałac Karola V.
Alhambra to także zespół ogrodowy Generalife służący niegdyś za letnią rezydencję emirów Granady. Czas wolny w centrum miasta, możliwość zwiedzenia
(we własnym zakresie) wspaniałej gotycko-renesansowej katedry z XVI w oraz Kaplicy Królewskiej z grobami Krolów Katolickich - zdobywców Granady.
Zachęcamy również do spaceru po dzielnicy Albaicin z wąskimi, stromymi uliczkami pelnymi sklepików oraz kramów. Cena dla Klientów wypoczywających
w Mojacar i Vera -ok.83 EUR/os. GIBRALTAR - ok.76 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Gibraltaru, czas podróży ok 5,5 - 6 godzin w jedną
stronę. Gibraltar jest półwyspem o długości zaledwie 6 km - malutką enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: makaki - małpy, które zadomowiły
się na Skale Gibraltarskiej, grota San Miguel, Main Street. Wspaniały widok na Afrykę oraz strefa wolnocłowa to kolejne atuty cypla. Brak możliwości
wyjazdu na Gibraltar z kurortów Mojacar i Vera. Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycieczek lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych poszczególnych hoteli wraz z
ich aktualnymi cenami będzie dostępny u naszych rezydentów.
Inne: COSTA ALMERIA informacje ogólne Waluta EUR - Euro. Można płacić kartami kredytowymi i korzystać z bankomatów. W miejscowościach
turystycznych istnieje wiele miejsc w których można wymienić dolary USA.  Napiwki Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Szczególnie
dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach. Zdaża się, że napiwek zostaje doliczony do rachunku.  Wiza Obywatele polscy
mogą podróżować do Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego.  Czas Taki jak w Polsce.  Orientacyjne ceny Obiad w restauracji od 10 EUR woda 1l. - 1.5
EUR piwo w barze od 1.5 EUR kawa w kawiarni od 1 EUR.  Poczta Znaczek na kartkę pocztową kosztuje 0.65 EUR. W wielu miejscach stoją skrzynki
pocztowe, często również w hotelach.  Elektryczność Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.  Telefony Karty
telefoniczne można kupić w sklepach i kioskach w pobliżu publicznych aparatów telefonicznych. Karty telefoniczne kosztują 6-12 EUR. Telefony komórkowe
działają w całej Hiszpanii. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast zagraniczne - dość drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora. Miejscowości wakacyjne na Costa Almeria: Roquetas de Mar - typowa miejscowość wypoczynkowa, jeden z
najważniejszych i najstarszych kurortów tej prowincji zlokalizowany ok. 18 km od stolicy regionu - Alrmerii. Znajduje się tu najdłuższa plaża na Costa
Almeria, która ma aż 12 km. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada z licznymi hotelami, barami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Aguadulce -
miejscowość położona w pobliżu Roquetas de Mar. Jest to dawna wioska rybacka, która przekształciła się w popularny kurort turystyczny z licznymi
hotelami, restauracjami, barami, sklepikami. Miłośnicy zabawy i nocnych wrażeń mają szeroki wybór klubów i dyskotek, gdzie zabawa trwa do białego rana.
Mojacar - niewielki kurort znany z pięknej plaży, licznych barów, tradycyjnych chiringuito, świąt hucznie obchodzonych oraz pól golfowych. Kilka
kilometrów w głąb lądu znajduje się Mojacar Pueblo - urocze miasteczko z krętymi uliczkami i bielonymi domkami.
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Oferta 4
Kierunek Hotel Wylot Termin Kategoria Cena za os. Suma
Hiszpania
Andaluzja - Costa
Almeria

Portomagno Warszawa 01.09.2014
08.09.2014

 2750.00 PLN 5501.00
PLN*

* Cena całkowita:  Dorosły: 2750 PLN (20.05.1984) Dorosły: 2750 PLN (20.05.1984)
Podróż tam: Wylot z: Warszawa do Almeria dnia: 01.09.2014 godz. 05:55 - 10:00
Powrót: Wylot z: Almeria do Warszawa dnia: 08.09.2014 godz. 10:45 - 14:20
Zakwaterowanie: Standard Hotel w mieście: Aquadulce
Wyżywienie: All Inclusive
  

Opis oferty: Położenie: Położony tuż przy żwirowej plaży (przejście przez ulicę). W okolicy szeroki wybór restauracji, barów i sklepów, do portu morskiego
ok 250 metrów, w pobliżu hotelu centrum handlowe i rozrywkowe. Do Almerii ok 18 km - połączenie autobusowe. Do lotniska ok 35 km. Pokoje: Hotel
posiada 400 pokoi 2 osobowych (możliwe zakwaterowanie 4 osób ale tylko w układzie 2+2, przy czym zostanie bardzo ograniczona powierzchnia pokoju).
Rainbow Tours proponuje zakwaterowanie w tych wyremontowanych: wygodnie urządzone z łazienką (suszarka do włosów na wyposażeniu), telefonem,
Tvsat, klimatyzacją, balkonem, lodówka (na zapytanie, może być zamieniona w minibar - dodatkowo płatny) oraz sejfem (płatny dodatkowo). W każdym
pokoju znajdują się 2 łóżka + 1 łóżko rozkładane dla 2 osób. Łóżeczko dla dziecka do 2 lat płatne w recepcji ok. 9 Eur za dzień, ilość ograniczona. Wszystkie
pokoje z bocznym widokiem na morze. Do dyspozycji gości: Recepcja, lobby, windy, restauracja, lobby bar, bar przy basenie, taras słoneczny w ogrodzie
palmowym, leżaki i parasole przy basenie, 4 baseny, brodzik dla dzieci (w basenach słodka woda), plac zabaw, mini klub, wypożyczalnia samochodów.
Stanowiska internetowe (płatne) i wifi w recepcji gratis. Hotel zapewnia ręczniki basenowe (depozyt ok. 10 Eur). Na plaży leżaki i parasole platne ok 5 Eur/
os. Wyżywienie: All Inclusive: śniadania, obiady i kolacje w formie bufetu, lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe wg karty All Inclusive w barach oraz
przekąski w godzinach wyznaczonych przez hotel. Program sportowy i animacyjny, SPA: Gratis: ping pong, duża i dobrze wyposażona siłownia. Płatne:
korty do tenisa i paddle. SPA Vitalmar (płatne dodatkowo): sauna fińska, łaźnia turecka, jacuzzi, basen z podgrzewaną wodą, hydromasaże i masaże,
solarium, zabiegi kosmetyczne. Hotel zapewnia bogaty program animacyjny dla dzieci i dorosłych - gry, zabawy tematyczne, konkursy, wieczorne
przedstawienia i pokazy. Kategoria lokalna: Gwiazdki: **** Naszym zdaniem: Dobrej klasy hotel ze świetnym zapleczem rekreacyjnym i ciekawą strefa
basenową. Położony w miejscowości zarówno dla rodzin jak i dla grup młodych ludzi szukających nocnego życia. Jako bonus - wyjątkowo atrakcyjna cena. 
Inne:
Program: Dzień 1 Zbiórka przy stanowiskach odpraw Rainbow Tours na 2 godz. przed wylotem samolotu na poszczególnych lotniskach. Aktualne rozkłady
prosimy sprawdzać na www.rainbowtours.pl/rozklady. Po przylocie doAlmerii lub Malagi, spotkanie z rezydentem i transfer do hotelu. Dzień 2-7 (14) Czas
na wypoczynek, kąpiele słoneczne i morskie oraz wycieczki lokalne. Dzień 8 (15) Po śniadaniu wykwaterowanie (w przypadku wczesnych godzin wylotu
śniadanie w formie pakietu). Transferna lotnisko w Almerii lubMaladze. Dokładne godziny zbiórki poda rezydent Rainbow Tours na miejscu. Powrót do
Polski.
świadczenia: Cena podstawowa obejmuje: przelot samolotem, opłaty lotniskowe, transfery lotnisko - hotel - lotnisko, 7 lub 14 rozpoczętych dób
hotelowych, wyżywienie wg opisu zakwaterowania, opiekę polskiego rezydenta, pakiet ubezpieczeniowy TU Europa (NNW, KL, CP, Assistance i bagaż).  
Cena podstawowa nie obejmuje: wycieczek fakultatywnych, posiłków innych niż wymienione w opisie wyżywienia przy każdym z hoteli, napojów do
posiłków jeśli w opisie hoteli nie podano inaczej oraz innych wydatków osobistych. Uwaga: Transfer z lotniska w Maladze do Almerii trwa ok 3 godzin
wjedną stronę. W przypadku późnego przylotu do Malagi, Klienci dostają w hotelach kolację na zimno serwowaną w pokojach.
Wycieczki fakultatywne: MINI HOLLYWOOD I OGRÓD ZOOLOGICZNY -ok. 46 EUR/os. Całodniowa wycieczka do Tabernas - niewielkiego miasteczka
położonego na skraju jedynej na terenie Europy pustyni. Tutejsze, niezwykłe krajobrazy charakterystyczne dla amerykańskiego dzikiego zachodu były
scenerią dla wielu westernów kręconych w latach 60-tych. Nakręcono tu m.in . Kleopatrę, Lawrence'a z Arabii, Pattona (ten film z 1969 roku w reżyserii
Franklina J. Schaffnera zdobył 7 Oscarów) czy jeden z odcinków Bonda z Seanem Connerym jako Agentem 007: Nigdy nie mów nigdy z 1974 roku. Na
uczestników wycieczki czekają pokazy sprawności kowbojów i Indian, wizyta w saloonie, banku, więzieniu czy biurze szeryfa oraz wiele innych atrakcji.
Będziemy mogli zobaczyć Muzeum Powozów i ogrody kaktusowe. Na terenie parku znajduje się również rezerwat zoologiczny o powierzchni prawie 200 tys
m2 - ponad 100 gatunków fauny iberyjskiej i afrykańskie (ptactwo, strefaz białymi nosorożcami, żyrafami, syberyjskimi tygrysami, gady i płazy). Dla
najmlodszych mini zoo. Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera - ok. 53 EUR/os. CABO DE GATA &amp NIJAR - ok.37 EUR/os. Wyjazd z
hoteli do znanego miasteczka Nijar bedącego centrum administracyjnym regionu oraz słynącego z wyrobów z ceramiki, welny czy słomy. Czas wolny na
spacer po miasteczku i ewentualne zakupy. Kolejnym punktem programu będzie Park Narodowy Cabo de Gata, ostatni niezagospodarowany odcinek
hiszpańskiego wybrzeża i największy nadmorski obszar chroniony w zachodniej części Morza Śródziemnego. Park słynie z pięknego krajobrazu
ukształtowanego przez wulkany. Po drodze będziemy mogli zobaczyć naturalne saliny, podziwiać wyjątkowe gatunki roślin i ptactwa migrującego z Europy
do Afryki. Przejazd do Moro - małej wioski rybackiej z bielonymi domkami, następnie krótki przystanek ma punkcie widokowym “Mirador de la Amatista" i
przejazd do Rodalquilar - pierwszej brytyjskiej kolonii na Półwyspie Iberyjskim. Podróż kontynuujemy przez najpiękniejsze miejsca w parku, gdzie pośród
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stromych klifów można znaleźć wspaniałe dzikie plaże z krystaliczną wodą i niesamowitymi formacjami skalnymi. Cena dla Klientów wypoczywających w
Mojacar i Vera -ok.40 EUR/os. MOJACAR - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w kierunku Mojacar. To niewielkie miasteczko oddalone o ok. 2 km. od morza,
wzniesione na wzgórzu, zamieszkane już w epoce neolitu i brązu i które rozkwitło w czasach panowania arabskiego. Czas wolny na spokojne zwiedzanie tej
uroczej białej wioski - rekomendujemy słynną fontannę czy łaźnie arabskie. W drodze powrotnej przejedziemy przez Carboneras w Parku Narodowym Cabo
de Gata - krótki przystanek na zdjęcia malowniczo położonego zamku i starego młyna. Powrót do hoteli. ALMERÍA - ok. 37 EUR/os. Wyjazd z hoteli w
kierunku Almerii, stolicy prowincji. Objazd panoramiczny miasta, zwiedzanie fortecy arabskiej z X wieku - Alcazaby, z której możemy podziwiać przepiękne
widoki na całe miasto i zatokę. Zwiedzimy również katedrę, jedna z nielicznych katedr-fortecy i następnie przejdziemy do centrum historycznego miasta.
Zatrzymamy się na chwilę na "starym placu" dzisiaj zwanym Placem Konstytucji - tu znajduje się urząd miasta ze słynnym zegarem wybijającym godziny w
rytmie fandango. Czas wolny w centrum miasta i następnie powrót do hoteli (przed obiadem). Cena dla Klientów wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.45
EUR/os. SIERRA NEVADA - ok. 41 EUR/os. Wyjazd z hoteli w stronę gór almeryjskich - czekają na nas niezapomniane krajobrazy oraz malownicze, małe
wioski. Krótki przystanek na degustacje wina w jednej z wiosek . Sierra Nevada to jeden z najpiękniejszych łańcuchów górskich w Europie. Znajduje się tutaj
najwyższy szczyt Półwyspu Iberyjskiego - Mulhacen 3.478 m n.p.m. Wraz ze zmina wysokości zmienia się roślinność - poczynając od typowych lasów
śródziemnomorskich, kończąc na mikroklimacie tundry. Sierra Nevada uznana jest za Rezerwat Biosfery i znajduje się na liście UNESCO d 1986 r. Dalej
przejedziemy do miejscowosci Guadix, znanej z typowych mieszkań w jaskiniach. Guadix jest najstarszym miastem w regionie. Obecnie zamieszkanych jest
ok 2.000 jaskiń, co tworzy prawdziwy, niesamowity krajobraz troglodycki. Po wizycie czas wolny na obiad (platny dodatkowo). Czas wolny na zwiedzanie
katedry z XVI w, parku lub zakupy. Ostatnim punktem programu bedzie Alhabia, gdzie odwiedzimy fabrykę wyrobów ceramicznych. Cena dla Klientów
wypoczywających w Mojacar i Vera -ok.43 EUR/os. GRANADA - ok. 68 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Guadix, krótka przerwa na kawę
w Los Abades. Przyjazd do Granady - dawnej stolicy potężnego emiratu, ostatniego bastionu Maurów na Półwyspie Iberyjskim, który został zdobyty w
1492. Granada to wyjąkowo piękne miasto, malowniczo położone u stóp ośnieżonych gór Sierra Nevada. W pierwszej kolejnosci zwiedzimy Alhambre -
warowny zespół pałacowy zbudowany w XIII w. Jest to jeden z najlepiej zachowanych przykładów kunsztownej islamskiej architektury z pięknie zdobionymi
wnętrzami. Wśród najciekawszych zakątkow możemy podziwiac patio z 12-stoma lwami, Patio de los Arrayanes, Salon Ambasadorów czy Pałac Karola V.
Alhambra to także zespół ogrodowy Generalife służący niegdyś za letnią rezydencję emirów Granady. Czas wolny w centrum miasta, możliwość zwiedzenia
(we własnym zakresie) wspaniałej gotycko-renesansowej katedry z XVI w oraz Kaplicy Królewskiej z grobami Krolów Katolickich - zdobywców Granady.
Zachęcamy również do spaceru po dzielnicy Albaicin z wąskimi, stromymi uliczkami pelnymi sklepików oraz kramów. Cena dla Klientów wypoczywających
w Mojacar i Vera -ok.83 EUR/os. GIBRALTAR - ok.76 EUR/os. Wyjazd z poszczególnych hoteli w kierunku Gibraltaru, czas podróży ok 5,5 - 6 godzin w jedną
stronę. Gibraltar jest półwyspem o długości zaledwie 6 km - malutką enklawę brytyjską na Płw. Iberyjskim. W programie: makaki - małpy, które zadomowiły
się na Skale Gibraltarskiej, grota San Miguel, Main Street. Wspaniały widok na Afrykę oraz strefa wolnocłowa to kolejne atuty cypla. Brak możliwości
wyjazdu na Gibraltar z kurortów Mojacar i Vera. Uwaga! Zamieszczone powyżej opisy wycieczek lokalnych są podane wyłącznie informacyjnie i nie
stanowią oferty handlowej. Nie gwarantujemy, że będą one wszystkie realizowane. Pełny wykaz dostępnych atrakcji lokalnych poszczególnych hoteli wraz z
ich aktualnymi cenami będzie dostępny u naszych rezydentów.
Inne: COSTA ALMERIA informacje ogólne Waluta EUR - Euro. Można płacić kartami kredytowymi i korzystać z bankomatów. W miejscowościach
turystycznych istnieje wiele miejsc w których można wymienić dolary USA.  Napiwki Przyjęte jest zostawianie drobnych sum jako napiwków. Szczególnie
dotyczy to kierowców na wycieczkach lokalnych i kelnerów w restauracjach. Zdaża się, że napiwek zostaje doliczony do rachunku.  Wiza Obywatele polscy
mogą podróżować do Hiszpanii na podstawie dowodu osobistego.  Czas Taki jak w Polsce.  Orientacyjne ceny Obiad w restauracji od 10 EUR woda 1l. - 1.5
EUR piwo w barze od 1.5 EUR kawa w kawiarni od 1 EUR.  Poczta Znaczek na kartkę pocztową kosztuje 0.65 EUR. W wielu miejscach stoją skrzynki
pocztowe, często również w hotelach.  Elektryczność Napięcie 220 V, 50 Hz. Urządzenia z polskimi wtyczkami działają bez problemów.  Telefony Karty
telefoniczne można kupić w sklepach i kioskach w pobliżu publicznych aparatów telefonicznych. Karty telefoniczne kosztują 6-12 EUR. Telefony komórkowe
działają w całej Hiszpanii. Rozmowy lokalne są tanie, natomiast zagraniczne - dość drogie. Koszty połączeń w roamingu polskich sieci komórkowych prosimy
sprawdzać przed wyjazdem u operatora. Miejscowości wakacyjne na Costa Almeria: Roquetas de Mar - typowa miejscowość wypoczynkowa, jeden z
najważniejszych i najstarszych kurortów tej prowincji zlokalizowany ok. 18 km od stolicy regionu - Alrmerii. Znajduje się tu najdłuższa plaża na Costa
Almeria, która ma aż 12 km. Wzdłuż plaży ciągnie się promenada z licznymi hotelami, barami i wypożyczalniami sprzętu wodnego. Aguadulce -
miejscowość położona w pobliżu Roquetas de Mar. Jest to dawna wioska rybacka, która przekształciła się w popularny kurort turystyczny z licznymi
hotelami, restauracjami, barami, sklepikami. Miłośnicy zabawy i nocnych wrażeń mają szeroki wybór klubów i dyskotek, gdzie zabawa trwa do białego rana.
Mojacar - niewielki kurort znany z pięknej plaży, licznych barów, tradycyjnych chiringuito, świąt hucznie obchodzonych oraz pól golfowych. Kilka
kilometrów w głąb lądu znajduje się Mojacar Pueblo - urocze miasteczko z krętymi uliczkami i bielonymi domkami.
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