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Wycieczka szkolna samolotowa do Madrytu - 5 dni
symbol oferty: SZK-MAD-SAM-5DN

PROGRAM:
WYCIECZKA SZKOLNA DO MADRYTU - SAMOLOT - 5 DNI:
Madryt jest stolicą i największym, choć wcale nie najpopularniejszym, miastem Hiszpanii. Pod tym względem
ustępuje jedynie Barcelonie. Nie ma w nim bowiem plaż, jest za to niesamowita architektura, muzea z cennymi
dziełami sztuki i malownicze widoki, które zapewnia wyjątkowe położenia miasta 600 m n.p.m. Jedno jest pewne – o
nudzie nie ma mowy zarówno w dzień, jak i w nocy.

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI:
1 dzień
Zbiórka na wybranym lotnisku na 2 godziny przed wylotem, odprawa i przelot do Madrytu. Transfer do hotelu,
zakwaterowanie i nocleg.
2 dzień
Śniadanie, przejazd do Madrytu. Zwiedzanie rozpoczniemy od placu Puerta del Sol z pomnikiem niedźwiedzia,
który jest jednym z symboli Madrytu. Dalej spacer królewskim traktem przez Plaza Mayor oraz Palacio Real –
majestatyczną rezydencję królewską zaprojektowaną przez włoskich mistrzów. Fakultatywnie będzie możliwość jej
zwiedzania. Dzień zakończy zwiedzanie takich zabytków jak neoklasycystyczna katedra La Almudena zbudowana z
okazji pięćsetlecia odkrycia Ameryki, Plac Hiszpański z pomnikiem Cervantesa czy też Plaza de Cibeles z ogromnym
gmachem Poczty Głównej i fontanną bogini Kybele. Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
3 dzień
Śniadanie, przejazd do Madrytu celem dalszego zwiedzania, które rozpocznie się od spaceru bulwarem El Paseo de
Prado. Zakończenie deptaku stanowi Muzeum Prado, w którym mieści się jedna z najważniejszych światowych
kolekcji malarstwa. Dalej wycieczka uda się do wschodniej bramy miasta Puerta de Alcala, z której nastąpi przejście
do parku del Buen Retiro, który jest uważany za najpiękniejszy. W nim znajduje się pałac Kryształowy z bogatymi
wnętrzami. Na zakończenie dnia będzie przejście do Plaza de Castilla, przy którym znajduje się brama Europy z
wieżowcami KIO. Dla chętnych wizyta na stadionie Santiago Bernabeu, którego gospodarzem jest Real Madryt.
Przejazd do hotelu, obiadokolacja, nocleg.
4 dzień
Śniadanie, wyjazd pociągiem do Toledo. Zwiedzanie rozpocznie się od górującego nad miastem pałacu fortecznego
Alkazar. Następnie spacer, by zobaczyć resztę Starego Miasta, m.in. zbudowaną w stylu mudejar dwunastowieczną
synagogę, katedrę Santo Tome, w której znajduje się obraz El Greco „Pogrzeb Hrabiego Orgaza”. Spacer po
starówce wiódł będzie wśród labiryntów architektury z przeplatanymi motywami chrześcijańskimi, żydowskimi,
arabskimi i wizygockimi, którego układ nie zmienił się od średniowiecza. Powrót do Madrytu, obiadokolacja, nocleg.
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5 dzień
Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na lotnisko, odprawa i przelot do kraju.
CENA od 1999 PLN/os

ŚWIADCZENIA:
CENA ZAWIERA:
przelot tanimi liniami bagażem podręcznym
4 noclegi w hotelu**/*** pokoje 3,4 -osobowe z łazienkami
4 śniadania, 4 obiadokolacje
transfery lotnisko- hotel - lotnisko
opieka pilota
ubezpieczenie SIGNAL IDUNA
gratis miejsca dla opiekunów (1/15 uczestników)
rezerwacje wstępów

CENA NIE ZAWIERA:
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny
10.00 PLN obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz Pomocowy
Kosztów wstępów oraz przejazdów komunikacją miejską,biletu kolejowego do Toledo i ewentualnych
przewodników lokalnych.
Opłata za lokalnego przewodnika 5 Euro - 15 Euro / os. w zależności od wielkości grupy
Dopłaty do bagażu dużego bagażu podręcznego (10 kg) ok. 100 zł, cena uzależniona od linii lotniczych i terminu
wyjazdu

ORIENTACYJNE CENY BILETÓW (stan na luty 2022r.):
normalny ulgowy atrakcja
€1.50 €1.50 Madryt- Komunikacja miejsca pojedynczy przejazd karnet 10 przejazdów w cenie 5,2 €
€15.00 €15.00 Madryt-Toledo- bilet kolejowy
€13.00 €7.00 Madryt- Palacio Real (Pałac Królewski)
€15.00 €7.50 Madryt- Muzeum Prado
€18.00 €18.00 Madryt- stadion Santiago Bernabeu
€5.00 €5.00 Toledo- Alkazar
€3.00 €3.00 Toledo- Santo Tome

WAŻNE INFORMACJE:
PROGRAMY I OFERTY IMPREZ są naszymi propozycjami. Jesteśmy otwarci na Państwa pomysły i możemy
dostosowujemy je do Państwa wskazówek, potrzeb i zainteresowań uczestników a także profilu nauczania (np.
plastyczny, humanistyczny, techniczny). Poza podstawową ofertą proponujemy dodatkowe usługi takie jak: imprezy
integracyjne, programy animacyjne, bilety do wybranych atrakcji, spektakle teatralne, dodatkowe posiłki, wyższy
standard zakwaterowania. Na naszych wyjazdach pamiętamy o tym jak ważna oprócz zwiedzania jest integracja,
poznawanie lokalnej kultury oraz przyjazna atmosfera.
Oferty wysyłamy bezpłatnie i bez zobowiązań. W razie potrzeby możemy przyjechać na spotkanie do szkoły na
prezentację oferty oraz podpisanie umowy.
W wyjątkowych przypadkach związanych z terminem rezerwacji, warunkami atmosferycznymi, godzinami lotów lub
innych zdarzeń niezależnych od organizatora program może ulec zmianie.
CENY WYCIECZEK kalkulowane są dla grup 45, 40 i 30 osobowych z uwzględnieniem bezpłatnych miejsc dla
opiekunów zgodnie z obowiązującymi przepisami (1 opiekun na 15 uczestników). Na życzenie dokonujemy
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przeliczenia ceny dla mniejszej liczby uczestników lub większej liczby opiekunów.
BILETY WSTĘPU Podanie ceny biletów są orientacyjne i mogą ulec zmianie niezależnie od Biura Podróży Index,
dlatego prosimy o powiększenie funduszu na pokrycie ewentualnych podwyżek cen biletów. Niektóre obiekty
pobierają opłaty za wstęp również od opiekunów. Zniżki dla grup szkolnych udzielane są po okazaniu paszportu lub
listy uczestników ( nazwisko, imię, datę urodzenia, pieczęć i podpis szkoły.)
TOUR GUIDE zestaw słuchawkowy umożliwia łatwy przekaz informacji przez przewodnika lub pilota wycieczki
nawet w najbardziej zatłoczonych i gwarnych miejscach. Dzięki temu unikamy sytuacji, w której uczniowie mają
problem z odbiorem wiadomości dotyczących zwiedzanego obiektu lub informacji o miejscach i godzinach zbiórek.
Polecamy szczególnie przy dużych grupach!
DOKUMENTY UCZESTNIKÓW NA WYCIECZCE Każdy uczestnik zobligowany jest do posiadania przy sobie
odpowiedniego dokumentu podróży. Dla obywateli UE w obrębie strefy Schengen jest to ważny paszport lub
dowód osobisty. Jeśli kraj docelowy lub kraje tranzytowe leżą poza UE niezbędny będzie paszport ważny co
najmniej 90 dni od daty powrotu, w niektórych przypadkach również wiza ( np. Białoruś , Rosja). Aktualne informacje
należy
sprawdzić
przed
wyjazdem
na
stronie
Ministerstwa
Spraw
Zagranicznych
www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych lub w biurze INDEX.
BAGAŻ – Istnieje możliwość dokupienia większego bagażu podręcznego lub bagażu rejestrowanego – ceny bagażu
zależą od przewoźnika, trasy i terminu wycieczki, a dodatkowy bagaż przypisany jest do konkretnej osoby. Ze
względów organizacyjnych prosimy o ostateczny wybór opcji bagażu najpóźniej na 14 dni robocze przed
planowanym terminem wycieczki – po tym terminie dodanie bagażu on-line może nie być możliwe. Z uwagi na
zmieniające się stawki przewoźników, bagaż dodany po wykupieniu rezerwacji, może być droższy niż w bagaż
wykupiony przy wystawieniu biletu.
Przypominamy, że w bagażu podręcznym nie mogą znajdować się płyny ani żele czy fluidy w opakowaniach
większych niż 100 ml oraz ostre narzędzia (noże, metalowe pilniczki do paznokci, nożyczki, itp.).
WIZZAIR – bagaż podręczny o wymiarach 40x30x20 cm
RYANAIR - bagaż podręczny o wymiarach 40x25x20 cm
ŁĄCZENIE GRUP Jeżeli mają Państwo małą grupę, a chcą jechać na wycieczkę w niskiej cenie, proponujemy
połączenie z inną grupą. O szczegóły zapytaj w biurze.
REZERWACJI WYCIECZKI można jej dokonać telefonicznie lub drogą mailową. Dyspozycyjność hoteli i cena
przelotu może ulec zmianie oraz wymaga potwierdzenia w momencie rezerwacji.
KONKURSY – Zapraszamy do udziału w organizowanych przez nasze biuro konkursach na relacje ze szkolnych
wycieczek. Do wygrania są atrakcyjne nagrody: jednodniowa wycieczka dla całej klasy w Beskidy oraz miejsce na
kolonii/obozie
młodzieżowym.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/konkursy
NAGRODY DLA SZKÓŁ – Nagradzamy Stałych Klientów! Przy wykupieniu przez szkołę określonej liczby wycieczek
nasze
biuro
przekazuje
szkole
bezpłatnie
upominki.
Szczegóły
dostępne
są
na
stronie
www.indexpolska.com.pl/wycieczki_szkolne/pages/nagrody_dla_szkol
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