
Sekcja Wycieczkowa organizuje  w dniach 26 kwietnia do 13 maja  2014 w objazd po 

Hiszpanii Południowej ( m.in. Guadelupe, Trujillo,Caceres, Merida, Zafra, Sewilla.Kadyks, 

Ronda Osuna, Almodovar Del Rio  Medina  Azahara, Kordoba. Granada.Jaen, Baeza, Ubeda, 

- program w załączeniu) z przykrością informujemy, że na ten objazd nie mamy już miejsc.  

Ze względu na duże zainteresowanie ( jeżeli zgłosi się 40 osób ) objazd powtórzymy w dniach 

25 sierpień – 11 września 2014 r. Zgłoszenia i wszelkie informacje dr Małgorzata Lisowska-

Rzepecka tel. 12 633 77 66 lub  606 120 893  m.lisrzep@interia.pl .  Termin może ulec 

minimalnej zmianie  ze względu na termin lotów samolotów Ryanair z Krakowa od których 

uzależniamy wyjazd autokaru z Krakowa.  

 
OBJAZD NAUKOWY  STOWARZYSZENIA HISTORYKÓW SZTUKI ODDZIAŁ KRAKOWSKI 

HISZPANIA POŁUDNIOWA (kwiecień/maj 2014) 
1 dzień (26.04 sobota): wyjazd z Krakowa, jazda non stop, nocleg tranzytowy we Francji 
2 dzień (27.04 niedziela): jazda non stop, nocleg tranzytowy w Hiszpanii 
3 dzień (28.04 poniedziałek): przyjazd do Madrytu, dolatują samolotem, nocleg Madryt 
W Poniedziałek 28,04 2014 wylatują do Madrytu osoby lecące samolotem !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! 
4 dzień (29.04 wtorek): wyjazd z Madrytu, GUADELUPE, TRUHILLO, nocleg Caceres. 
5 dzień (30.04 środa): CACERES, MERIDA, ZAFRA, nocleg Sewilla. 
6 dzień (1.05 czwartek): SEWILLA, nocleg Sewilla. 
7 dzień (2.05 piątek): SEWILLA, nocleg Sewilla. 
8 dzień (3.05 sobota): okolice Sewilli, nocleg Sewilla. 
9 dzień (4.05 niedziela): KADYKS, RONDA, nocleg Sewilla. 
10 dzień (5.05 poniedziałek): OSUNA, (ewentualnie ECIJA), ALMODOVAR DEL RIO (z zewnątrz),  
                 MEDINA  AZAHARA, nocleg Kordoba. 
11 dzień (6.05 wtorek): KORDOBA, nocleg Kordoba. 
12 dzień (7.05 środa): GRANADA (ALHAMBRA), nocleg Granada. 
13 dzień (8.05 czwartek): GRANADA, nocleg Granada lub Jaen. 
14 dzień (9.05 piątek): JAEN, BAEZA, UBEDA, nocleg Jaen. 
15 dzień (10.05 sobota): przejazd do Madrytu, po drodze ewentualnie ALMAGRO i CONSUGERA, 
                  (wiatraki) w La Manchy. Nocleg Madryt. 
16 dzień (11.05 niedziela): wyjazd/wylot z Madrytu, jazda non stop, nocleg tranzytowy we Francji 
17 dzień (12.05 poniedziałek): jazda non stop, nocleg tranzytowy w Niemczech 
18 dzień (13.05 wtorek): przyjazd do Krakowa 
 
CENA: 
Dla członków SHS                                                dla osób nie stowarzyszonych 
695€+1890zł – przy 5% zniżki                                   695€+1940zł – przy 5% zniżki 
715€+1950zł – przy 2% zniżki                                   715€+2000zł – przy 2% zniżki 
730€+1990zł – bez zniżek         730€+2040zł – bez zniżek 
Dopłata do 1-osobowego pokoju  250 € 
 
I-wsza rata w wys. 1500zł do 15.01.2014 
II-ga rata w wysokości 2000zł w terminie do 28 lutego 2013 roku,  pozostała kwota płatna do 30 
marca 2013 roku na konto w Raiffeisen Bank (nr konta: 72 1750 1048 0000 0000 1103 0211) na rzecz 
B.P.Eko-Tourist, ul. Radziwiłłowska 21/4 Kraków   – tytułem HISZPANIA - SHS lub w biurze Eko-
tourist  
 
Dla osób jadących autokarem dochodzi dodatkowa opłata 120€ (za 2 noclegi tranzytowe tam i 
powrót ze śniadaniami i kolacjami) a dla osób lecących samolotem opłata za bilety na samolot. 
UWAGA:  Koszt wycieczki zostanie przeliczony na złotówki wg kursu sprzedaż Reiffeisen Bank 
na początku 2014 
  
Cena zawiera: 

 13 noclegów ze śniadaniami (w formie bufetu) i obiadokolacjami (serwowanymi do stolików) w 
w hotelach*** 

 autokar  

 ubezpieczenie NNW i KL 

 opiekę pilota 

mailto:m.lisrzep@interia.pl


Cena nie zawiera: 

 opłaty za przelot samolotem 

 opłaty za 2 noclegi tranzytowe (tam i powrót), jeśli ktoś zdecyduje się jechać autokarem 

 napojów do posiłków 

 biletów wstępu, opłaty za lokalnych przewodników 
Program wycieczki może ulec zmianie ze względu na termin przelotów samolotów do/z Madrytu, 
ponieważ zdarza się,  że linie lotnicze Ryanar mogą zmienić termin wylotu samolotu 

 


