Wczasy na Costa Blanca
Alicante – Walencja – Altea – Benidorm – Guadalest
12 – 19.06.2019

Program wyjazdu:
Dzień 1
Spotkanie na lotnisku Ławica w Poznaniu o godz. 09:30, przelot do Alicante. Po przylocie zwiedzanie
Alicante - portowego miasta, stanowiącego największe centrum turystyczne na Costa Blanca,
najbardziej nasłonecznionego wybrzeża Hiszpanii. Oprócz pięknych i przestronnych plaż, miasto to
oferuje wiele zabytków i urokliwych miejsc. Zwiedzanie takich atrakcji jak: Bazylika Santa Maria –
najstarszy kościół w mieście; Katedra św. Mikołaja – zbudowana na pozostałościach meczetu; Casco
Antiguo, czyli stary rynek z siecią ciasnych i wąskich uliczek; Ayuntamiento – ratusz, w którym
znajduje się rzeźba Salvadora Dali; wzgórze Monte Benacantil z zamkiem Santa Barbara – jeden z
symboli miasta z zapierającą dech w piersiach panoramą na Alicante i inne. Następnie transfer do
czterogwiazdkowego hotelu Cap Negret ****, znajdującego się tuż przy plaży, w miejscowości
Altea. Zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 2
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Benidormu i Polop. Benidorm, nazywany jest „Nowym
Jorkiem Morza Śródziemnego” albo w skrócie „BeniJorkiem”, a to ze względu na liczną ilość
wieżowców powyżej 12 pięter. W mieście znajdują się trzy piaszczyste i liczące łącznie 5 km długości
plaże, szczególnie warte uwagi są Levante i La Poniente, które uznawane są za jedne z ładniejszych na
całym Costa Blanca. Wzdłuż plaży ciągnie się nadmorski bulwar, przy którym znajdują się restauracje
i bary, autorskie sklepy z własnoręcznymi wyrobami czy sklepy z pamiątkami. Spacer po urokliwej
starówce, która różni się nieco od tych typowo hiszpańskich. Jednym z najpiękniejszych miejsc w
Benidormie jest El Balcon del Mediterraneo – punkt widokowy wzniesiony na skałach oddzielających
dwie plaże, z którego roztacza się panorama morza i miasta. Stamtąd przejazd do Polop, niewielkiej
miejscowości, której początki sięgają czasów starożytnych, kiedy okoliczne tereny zasiedlone były
przez Iberów. Zwiedzanie miasteczka: pozostałości po średniowiecznym zamku; dawny system
dostarczania wody do miasta; unikalne muzeum miniatur autorstwa lokalnego artysty Antonio Marco;
kościół św. Pawła – Msza św., a po niej nietypowa Droga Krzyżowa, prowadząca na szczyt Polop,
gdzie znajduje się cmentarz. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Walencji, którą określa się mianem tonącej w kwiatach,
eleganckiej, interesującej i strojnej o każdej porze roku. Nie mniej interesująca jest również barwna
historia, zabytki, pałace, wąskie uliczki oraz parki. Zwiedzanie takich miejsc jak: Plaza de la Virgen;
Katedra pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny z kaplicą, w której znajduje się Święty
Kielich, zwany inaczej Świętym Graalem (Msza św.); Bazylika Matki Boskiej Opuszczonych, jest
miejscem szczególnie ważnym, ponieważ w środku znajduje się najbardziej czczony przez
mieszkańców miasta obraz Matki Boskiej Opuszczonych; Giełda Jedwabiu – wpisana na lista
UNESCO; nowoczesne Miasto Sztuki i Nauki; inne. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4
Śniadanie, wycieczka fakultatywna do Guadalest, którą poprzedzi degustacja lokalnych win oraz
wyrobów spożywczych. Guadalest - to niewielka, górska wioska zamieszkana przez niewiele więcej
niż dwieście osób, jednak jej wielkość nie ma żadnego znaczenia, gdyż rocznie odwiedzana jest przez
ponad dwa i pół miliona turystów. Główną atrakcją miasteczka są pozostałości zamku,
wybudowanego przez Maurów w XI w. na granitowej skale, pochodzenia wulkanicznego, na
wysokości 600 m n.p.m. z oddali przypominający orle gniazdo, przez wieki ukryte wśród skał nad
malowniczą doliną rzeki Guadalest. Dostać się na zamek- twierdze można tylko przechodząc przez
ośmiometrowy tunel wykuty w skale. Dochodząc do placu widokowego, w mgnieniu oka można
zrozumieć dlaczego przez wieki chrześcijanie nie byli w stanie zdobyć tej silnej muzułmańskiej
twierdzy. Bitwy i wojny trwały aż do XIII w. Z zamku i wieży strażniczej "Peñon de la Alcalá"
rozpościera się zapierający dech widok na całą dolinę. Guadalest słynie również ze swych ośmiu

muzeów, każde z nich jedyne w swoim rodzaju, o bardzo różnorodnej tematyce. Miasteczko zostało
wpisane na listę Najpiękniejszych Hiszpańskich Miast. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5
Śniadanie, następnie czas wolny na plażowanie przy Morzu Śródziemnym lub korzystanie z
hotelowego basenu. Wieczorem, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 6
Śniadanie, następnie wycieczka fakultatywna do Albir, miejscowości usytuowanej między Alteą a
Benidormem, słynącej z przepięknych plaż, krystalicznej wody w morzu oraz luksusowych domów,
nadających wysokiego prestiżu tej lokalizacji. Spacer po Parku Narodowym La Sierra Frost,
utworzonym na klifach, oferującym wspaniałe widoki na wybrzeże Costa Blanca. Zwiedzanie
unikatowej latarni morskiej, wzniesionej w roku 1863, gdzie zapoznać można się z historią Wspólnoty
Walenckiej, zobaczyć skamieniałości sprzed 100 000 lat oraz poznać niezwykłe gatunki ryb i ptaków.
W następnej kolejności przejazd do miasteczka Alfaz del Pi, w którym znajduje się winiarnia Enrique
Mendoza, która powstała dzięki pasji do wina pod koniec lat 70-tych. Podczas wizyty w tym miejscu
można poznać historię wina, proces jego produkcji i konserwacji, rozróżnianie szczepów winogron, a
zwieńczeniem jest wykwintna degustacja najlepszych odmian w towarzystwie lokalnych serów,
szynek i oliwek. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
Dzień 7
Śniadanie, następnie czas wolny na plażowanie przy Morzu Śródziemnym lub korzystanie z
hotelowego basenu. Wieczorem obiadokolacja, nocleg.
Dzień 8
Odbiór pakietu śniadaniowego, wykwaterowanie z hotelu, przejazd na lotnisko do Alicante, przelot do
Poznania, zakończenie wczasów.

Zakwaterowanie:
Hotel Cap Negret ****, położony w hiszpańskiej miejscowości Altea na wybrzeżu Costa Blanca. Hotel
ulokowany jest w spokojnej dzielnicy, usytuowany tuż przy nad Morzem Śródziemnym, w pobliżu sklepów i
restauracji. Obiekt ten, wg portalu booking.com, oceniany jest jako bardzo dobry (1444 autentycznych opinii)
Pokoje dwuosobowe: z łazienką (√suszarka, √ręczniki, √płyny kąpielowe ), balkonem, klimatyzacją, TV
(√kanały telewizji satelitarnej), telefonem, sejfem oraz lodówką.
Dodatkowe atrakcje: basen, taras z leżakami i parasolami; bar, w których można spróbować lokalne
przekąski czy uraczyć się regionalnym winem i zrelaksować się przy akompaniamencie muzyki;
siłownia(płatna); SPA (płatne); bar z salą tv; animacje hotelowe; dostęp do Wi-Fi, plaża przy hotelu z
darmowymi leżakami.
Wyżywienie: w mieszczącej się na terenie hotelu restauracji serwowane są śniadania w formie
różnorodnego i bogatego bufetu szwedzkiego, na wyróżnienie mogą zasłużyć codziennie świeże owoce, lokalne
wędliny, wypieki. Obiady i kolacje, również w formie urozmaiconego bufetu kuchni śródziemnomorskiej. Warto
zaznaczyć, że w restauracji, zarówno w trakcie śniadania i obiadokolacji, odbywają się pokazy gotowania (tzw.
Show cooking) , podczas których szef kuchni wraz z pomocnikami przygotowują w zależności od pory dnia
różnorodne dania. Przykładowo rano są to puszyste omlety z serem i szynką, sadzone jajko z bekonem czy
pyszne naleśniki, a wieczorem owoce morza, steki czy grillowane warzywa dla wegetarian.

Cena obejmuje:
 Przelot samolotem:
- Poznań-Alicante-Poznań
 Transfery autokarowe:
-lotnisko-hotel-lotnisko
- hotel-Walencja-hotel
 7 noclegów w hotelu ****
 6 śniadań w formie bufetu









Cena nie obejmuje:
- wstępów do obiektów muzealnych
- obowiązkowej opłaty na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny (10zł/os.)

1 śniadanie w formie pakietu
7 obiadokolacji w formie bufetu
Woda i wino do obiadokolacji
Napoje do śniadań
Ubezpieczenie KL+NNW
Opiekę pilota
Wycieczkę do Alicante
Bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm) +
torebka (35x20x20 cm)
 Podatek VAT

- taksy klimatycznej (10€/os./pobyt)
- wycieczki fakultatywnej (Walencja,
Benidorm+Polop, Guadalest, Albir+Alfaz del Pi)
- aparatów audio-guide (10 zł/os.)

Cena: 2490 zł
(min. 40 podróżnych)

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 1000 zł/os.
proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto
BP FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130
w tytule podając imię i nazwisko podróżnych oraz dopisek 12-19.06.2019
lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl
UWAGA – ZMIANA NUMERU KONTA!!!

