
ALASKA FLORYDA FLORYDA & REJS PO KARAIBACH 

PERU HISZPANIA / ANDALUZJA 
TARIFA  

MEKKA KITESURFERÓW & WINDSURFERÓW 

ANDALUZJA / TARIFA  

MEKKA KITESURFERÓW & WINDSURFERÓW 



HISZPANIA - ANDALUZJA 

Andaluzja - najludniejsza i druga pod względem powierzchni wspólnota autonomiczna położona w południowej Hiszpanii, obejmuje większą część regionu historycznego o tej 
samej nazwie oraz pasmo górskie na północy Sierra Morena. Graniczy na północy z Estremadurą i Kastylią-La Manchą, na wschodzie Murcją, a na zachodzie z Portugalią. 
Historia: Kartagińczycy i Rzymianie: Wraz z upadkiem fenickich miast, Kartagina zdominowała zachodnią część Morza Śródziemnego i stała się najważniejszym partnerem 
handlowym dla małych miasteczek semickich wzdłuż wybrzeża andaluzyjskiego. Pomiędzy pierwszą i drugą wojną punicką Kartagina powiększyła swoją kontrolę poza Andaluzję i 
przyłączyła całą Iberię z wyjątkiem Kraju Basków. Andaluzja była głównym polem bitwy, gdzie toczyły się walki przeciwko Rzymowi prowadzone przez Barkida Hannibala. Kiedy 
Rzymianie pokonali Kartagińczyków i opanowali Andaluzję, region został przemianowany na Baetica. Wandalowie i Wizygoci: W V wieku n.e. Wandalowie szybko przemieszczali się 
po tym obszarze zanim osiedlili się w Afryce Północnej, następnie region ten wpadł w ręce Królestwa Wizygotów, które musiało zmierzyć się z wpływami bizantyńskimi na tym 
obszarze. Okres muzułmański: Podboje Kalifatu Umajjadów w latach 711-718 oznaczały upadek rządów Wizygotów na Półwyspie Iberyjskim. Tariq bin Ziyad znany w hiszpańskiej 
historii i legendach jako Tariq El Tuerto (Tariq Jednooki) był muzułmaninem afrykańskiego pochodzenia i generałem, który dowodził z polecenia kalifa Al-Walida podbojem Hiszpanii 
Wizygotów w 711 roku. Znawca historii Ibn Khaldoun twierdził, iż Tariq Ibn Ziyad pochodził z algierskiego plemienia barbarzyńców. Jest on uważany za jednego z najważniejszych 
przywódców wojskowych w iberyjskiej historii. Początkowo był zastępcą Musy ibn Nusaira w Północnej Afryce i został wysłany przez przełożonego, aby przypuścić pierwszy atak na 
Królestwo Hiszpanii (w którego skład wchodziły nowa Hiszpania i Portugalia). Pewne roszczenia sprowokowały go do interwencji względem spadkobierców Królestwa 
Wizygotów, Wittizy i wizygockiej wojny domowej. 29 kwietnia 711 roku armie Tariqa znalazły się na Gibraltarze (nazwa Gibraltar pochodzi od arabskiego imienia Jabal Tariq, które 
oznacza górę Tariq, czyli Gibr al. Tariq – skała Tariq). W XVII. w. muzułmański historyk Al Maggari napisał, że po wylądowaniu na lądzie Tariq nakazał spalić wszystkie okręty, a potem 
przemówił do swoich żołnierzy następującymi słowami: Och moi wojownicy, umierać czy uciekać? Za wami jest morze, przed wami jest wróg. Pozostała jedynie wiara w waszą 
odwagę i lojalność. W epoce średniowiecza kultura andaluzyjska była pod silnym wpływem muzułmańskim przez prawie 800 lat. Kordoba stała się największym i najbogatszym 
miastem w Europie Zachodniej i jednym z największych na świecie. Maurowie zakładali na tym terenie uniwersytety rozwijając naukę i sztukę, sprowadzając największe osiągnięcia 
cywilizacyjne jakie napotkali. W zachodniej Europie wiedza Maurów i Żydów przyczyniła się do ożywienia i rozwoju dziedzin takich, 
jak: astronomia, medycyna, filozofia i matematyka. Za czasów muzułmańskich nazwa „Al-Andalus” była używana jako określenie obszaru o wiele większego niż obecny region i w 
pewnych okresach odwoływała się do prawie całego Półwyspu Iberyjskiego, gdzie muzułmańskie zasady i kultura utrzymały się najdłużej. Teraźniejszość: Andaluzja to region 
rolniczo-przemysłowy, z rozwiniętym górnictwem, uprawami oliwek, bawełny, dębu korkowego, cytrusów, palm daktylowych. Znajduje się tu najwyższy w kontynentalnej Hiszpanii 
łańcuch gór Sierra Nevada. Andaluzja jest najbardziej zaludnioną z 17 wspólnot autonomicznych Hiszpanii. Szacowana populacja na początku 2009 roku wynosiła 8 285 692 osób.  
Stolicą Andaluzji jest Sewilla. Ważniejsze miasta to Grenada, Kordoba i Malaga. Ludność jest skoncentrowana w stolicy prowincji oraz dużych miastach a także wzdłuż wybrzeży. 
Poziom urbanizacji jest dosyć wysoki. Połowa ludności jest skoncentrowana w 28 miastach powyżej 50 000 mieszkańców. Populacja starzeje się, pomimo procesu imigracji. 
Andaluzja dzieli się na osiem prowincji. Pasma górskie Andaluzji mają wpływ na klimat, sieć rzeczną, gleby, bioregiony i gospodarkę człowieka, gdyż jest ona uzależniona od zasobów 
naturalnych. Około 15% terenu jest położone powyżej 1000 m n.p.m. i około 15% poniżej 100 m n.p.m. Główne rzeki to Gwadalkiwir i Genil. Na północy Andaluzji znajdują się 
góry Sierra Morena, 570-kilometrowy łańcuch górski. Góry te urwiście opadają ku dolinie Gwadalkiwiru. Z północy na południe przecina je głęboki wąwóz Despenaperros. Dalej, ku 
zachodowi, góry obniżają się, a ich łańcuchy rozszerzają się, zajmując północ prowincji Sevilla i Huelva. Dolina Gwadalkiwiru na południe od gór była kiedyś cieśniną morską 
łączącą Ocean Atlantycki z Morzem Śródziemnym. Glebę tworzą tu osady rzeczne. Płaska, nisko położona dolina jest najgęściej zaludnioną częścią Andaluzji. Wschód i południe 
Andaluzji wypełniają góry Sierra Nevada, najwyższe pasmo kontynentalnej Hiszpanii, z najwyższym szczytem Mulhacén (3478 m n.p.m.). W stronę ujścia Gwadalkiwiru i Cieśniny 
Gibraltarskiej ciągną się niewysokie łańcuchy Serrania de Ronda. Andaluzja jest regionem rolniczym, ale przeważa sektor usług (głównie turystyka, handel detaliczny i transport). 
Sektor budowlany, ciężko uderzony recesją 2009 roku, był również ważny dla gospodarki regionu. Sektor przemysłowy jest mniej rozwinięty niż w większości regionów Hiszpanii. W 
Andaluzji w oparciu o sztuczne nawadnianie uprawia się oliwki (75% zbioru krajowego), bawełnę, zboża, winorośle, tytoń, daktyle, dąb korkowy, buraki cukrowe, drzewa cytrusowe i 
ostnicy esparto. Hoduje się tu owce i kozy. Wydobywane są również rudy żelaza, miedzi, manganu, uranu i pirytów. Rozwinięty jest także przemysł metalurgiczny, stoczniowy, 
włókienniczy, chemiczny, spożywczy, rafineryjny. Dużą rolę w gospodarce regionu mają porty morskie. Bardzo dużą rolę odgrywa turystyka i takie popularne miejsca: Costa del Sol– 
wybrzeże słońca – znajdują się tu zabytki kultury Maurów. Na Costa del Sol znajduje się ponad 30 pól golfowych, uważanych za najlepsze w Europie. Niebywałą atrakcją turystyczną 
jest również znajdujący się w pobliżu Gibraltar, który znajduje się zaledwie krok od Maroka. W Andaluzji narodziło się flamenco, stąd wywodzi się tradycja ludowych zabaw i 
festynów, corrida; Costa de la Luz – wybrzeże światła; Sierra Nevada – region narciarski; Costa Tropical – tropikalne wybrzeże, na którym z uwagi na klimat uprawia się owoce 
tropikalne. W pobliżu ujścia Gwadalkiwiru do oceanu znajduje się park narodowy Doñana. W Andaluzji panuje klimat podzwrotnikowy morski, z rosnącym ku wschodowi stopniem 
kontynentalizmu. Zimy są ciepłe i deszczowe, suche i gorące lata zaczynają się w Maladze na początku maja. Średnia temperatura stycznia i sierpnia w Sewilli wynosi 10,5 °C i 
28,1 °C, a w Maladze 12,5 °C i 27,6 °C. Andaluzja jest ojczyzną tańca flamenco. 
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PRZELOT    
 

 
FR 5028 16JUL Warszawa-Modlin  Sewilla  1450 1845  

   
D85140  24JUL Malaga  Warszawa-Okęcie  1700 2045 
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HOTEL: Silken Al-Andalus Palace 4****    Sewilla   

 
16/17/18.07.2019 
 
Hotel Silken Al-Andalus Palace jest oddalony o zaledwie 10 minut spacerem od zabytkowego 
centrum Sewilli. Hotel Al-Andalus Palace jest położony w sewilskiej dzielnicy Heliopolis. W 5 minut 
można z niego dojechać na plac Plaza de España. Przed budynkiem znajduje się przystanek, z 
którego regularnie kursują autobusy komunikacji miejskiej. Hotel jest oddalony o 1 km od pola 
golfowego Pineda i o 2 km od parku Marii Luizy.  
 
Pokoje w tym pięknym hotelu designerskim są przestronne i klimatyzowane. Można w nich 
bezpłatnie korzystać z bezprzewodowego dostępu do Internetu. W każdym pokoju znajduje się 
minibar, sejf, telewizor z dostępem do kanałów telewizji satelitarnej oraz nowoczesna łazienka z 
suszarką do włosów. 
 
Restauracja w hotelu Silken Al Andalus serwuje dania kuchni międzynarodowej i urozmaicone 
śniadanie w formie bufetu. Na miejscu znajduje się też kawiarnia, w której podawane są 
codziennie zestawy dań. Do dyspozycji Gości jest także bar przy basenie i stylowy bar 
przekąskowy.  
 
Obiekt oferuje siłownię, salon kosmetyczny i odkryty basen, czynny w sezonie. Hotelowe tarasy, 
ogrody i strefy na świeżym powietrzu stanowią doskonałe miejsce na relaks. 
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HOTEL: Beach Dos Mares 3***  Tarifa      

 
18/19/20/21/22/23/24.07.2019 
 
Hotel Beach Dos Mares położony jest przy dziewiczej plaży Los Lances w mieście Tarifa. 
 
Hotel oferuje pokoje i bungalowy urządzone w stylu marokańskim. Wszystkie pokoje i 
bungalowy są klimatyzowane, przy czym bungalowy dysponują tarasem. Wyposażenie 
obejmuje telewizor z płaskim ekranem, sejf i minibar. Do dyspozycji Gości jest także łazienka. 
 
Na miejscu dostępna jest dla gości hotelowych restauracja, serwująca dania andaluzyjskie 
oraz kuchni międzynarodowej a także dwie kawiarnie i bar przekąskowy. 
 
Do dyspozycji Gości jest odkryty basen z widokiem na morze i Maroko, jak również kort 
tenisowy, siłownia, boisko do siatkówki plażowej, ośrodek jazdy konnej. Należąca do hotelu 
Dos Mares szkoła kitesurfingu i windsurfingu oferuje kursy. Hotel zapewnia ponadto 
przechowalnię sprzętu sportowego. 
 
Obiekt zapewnia również bezpłatne WiFi we wszystkich pomieszczeniach oraz bezpłatny 
parking na miejscu.  
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I DZIEŃ – 16.07.2019  Sewilla  

Program: 
I Dzień 
Godz. 14.50 Wylot z Warszawa-Modlin 
Godz. 18.45 Przylot do Sewilli 
 - Transfer do hotelu/ Zakwaterowanie w hotelu Silken Al-Andalus Palace 
 - Kolacja w restauracji  Bache San Pedro 
 - Nocleg w hotelu (Sewilla)  
 
Sewilla – miasto w południowej Hiszpanii, stolica regionu Andaluzja. Duży port nad rzeką Gwadalkiwr, w XVII 
wieku najludniejsze miasto Hiszpanii, znane z największej katedry świata, pałacu i giełdy wpisanych na 
listę UNESCO.Wielki Zespół Miejski Sewilli liczy 1 294 867 mieszkańców na powierzchni 1529 km². Historia: Miasto 
zostało założone przez Iberów prawdopodobnie w II w. p.n.e. osada Hispalis, następnie zajęta przez Fenicję i Kartaginę. 
W 206 p.n.e. Scypion Afrykański Starszy założył osadę dla weteranów wojennych Italica. W 45 p.n.e. zdobyta 
przez Cezara, na którego polecenie wzniesiono mury obronne i przemianowano na Colonia Julia Romana. Od 461 we 
władaniu Wizygotów, po Wandalach i Swebach. Od V w. była tu stolica archidiecezji. W 712 opanowana przez Maurów, 
pozostawała w cieniu Kordoby. Od 1023 stała się stolicą i rezydencją Abbadydów, w 1091 Almorawidów, a w 1145 
Almohadów; w tym okresie nastąpił rozkwit miasta. W 1248 zajęta przez Ferdynanda III Kastylijskiego. W 1480 
rozpoczął działalność pierwszy Trybunał Inkwizycji. Na przełomie XV i XVI wieku stała się punktem przeładunkowym w 
handlu z zamorskimi koloniami i jednym z największych miast kontynentu (ponad 100 000 mieszkańców). W 1505 
założenie uniwersytetu (obecnie jeden z większych w Europie). W XVII stuleciu złoty wiek sztuki (m.in. Bartolomé 
Esteban Murillo). Po epidemii dżumy w 1649 nastąpiło powolne słabnięcie potęgi gospodarczej. W 1717 ze względu na 
zamulenie koryta Gwadalkiwiru musiała odstąpić Kadyksowi monopol w handlu z Ameryką. W XX wieku ponowny 
rozwój, w 1929 Wystawa Iberoamerykańska, w 1992 Wystawa Światowa w 500. rocznicę wyruszenia Kolumba na 
poszukiwanie zachodniej drogi do Indii. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



II DZIEŃ – 17.07.2019  Sewilla  

Program: 
II Dzień 
 - Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Zwiedzanie Sewilli  (6h) / Lunch w lokalnej restauracji 
 - Kolacja z „Flamenco show” w Tablao Flamenco El Arenal 
 - Nocleg w hotelu (Sewilla)  
 
Sewilla, stolica i największe miasto Andaluzji, to jedno z najciekawszych i najbardziej wypełnionych zabytkami miast Hiszpanii. 
Podczas odwiedzin możemy zwiedzić m.in.: imponującą gotycką katedrę, bajeczne pałace, najstarszą wciąż wykorzystywaną 
rezydencję królewską świata (Alcázar), barokowe kościoły, jedną z najstarszych aren walk byków w Hiszpanii. Spacerując po 
starym mieście raz po raz natrafimy na historyczne miejsca. Fasady wielu budynków ozdobione są popularnymi na całym 
Półwyspie Iberyjskim płytkami azulejo. Mimo to trudno nie oprzeć się wrażeniu, że wiele budynków jest bardzo zaniedbanych. 
Sewilla wypełniona jest też historycznymi tawernami i knajpkami, w których zjemy pyszne dania tapas i napijemy się 
lokalnego wina, a barman należność będzie zapisywał na blacie naprzeciwko nas. Najbardziej charakterystycznym obiektem 
Sewilli jest majestatyczna Katedra Najświętszej Marii Panny (Catedral de Santa María de la Sede de Sevilla). Olbrzymia 
budowla wraz z dzwonnicą La Giralda już z daleka wyróżniają się wśród okolicznej zabudowy. Świątynia jest największą 
gotycką katedrą świata. Powstała w miejscu dawnego meczetu, chociaż z oryginalnego budynku oprócz wysokiej wieży i 
fragmenty kolumny niemal nic się już nie zachowało. Będąc w Sewilli nie zapomnijmy odwiedzić Kaplicy Królewskiej z 
niesamowitym sufitem ozdobionym postaciami, do której możemy zajrzeć jedynie podczas mszy świętej. Po stronie 
wschodnio-południowej katedra graniczy z Placem Triumfu (Plaza del Triunfo), gdzie znajduje się wejście do królewskiego 
kompleksu pałacowego Alcázar. Kompleks składa się z kilku części budowanych w różnych okresach. Warto wspomnieć o 
zabytkowym budynki Parlamentu Andaluzyjskiego oraz budynek giełdy z drugiej połowy XVI wieku. Ważnym budynkiem 
Starego Miasta jest imponujący Ratusz (Ayuntamiento de Sevilla), który stoi przy Nowym Placu (Plaza Nueva) z pomnikiem 
Ferdynanda III Świętego pośrodku, a na jego tyłach znajduje się Plac św. Franciszka. Katedra, Alcázar oraz budynek giełdy - 
zostały wpisane w 1987 roku na listę światowego dziedzictwa kulturowego UNESCO. Wieczorem – przygoda z FLAMENCO ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



III DZIEŃ – 18.07.2019  Tarifa  

 
 
 

Program: 
III Dzień 
 - Śniadanie w restauracji w hotelu / Wykwaterowanie 
 - Przejazd w kierunku Tarify  (2h20) 
 - Zakwaterowanie w Beach Hotel Dos Mares /Lunch w restauracji w hotelu 
 - Spacer po mieście / krótkie zwiedzanie 
 - Kolacja w restauracji  Asador Aires Griollos 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa)  
 
Tarifa  miasto w południowej Hiszpanii, położone na Costa de la Luz w Andaluzji. Liczba mieszkańców: 18 088 (2017).Miasto 
to jest najbardziej na południe wysuniętym miastem kontynentalnej Hiszpanii. Znajdujący się na południu przylądek Punta 
de Tarifa to najdalej wysunięty na południe punkt lądowej Europy (36°00'00.3"N 5°36'37.3"W). Okolice Tarify były 
zamieszkane przez ludzi od czasów prehistorycznych. W czasach starożytnych faktorię założyli tu Fenicjani. 
Później Rzymianie zbudowali miasto Iulia Traducta. W roku 710, rok przed najazdem muzułmańskim na Półwysep Iberyjski, 
na czele niewielkich sił wylądował tu Tarif ibn Malik, któremu Tarifa zawdzięcza swoją nazwę. Powstało muzułmańskie 
miasto, a w X wieku zbudowano zamek, doceniając strategiczne położenie Tarify. Miasto od roku 1090 było pod 
panowaniem Almorawidów, w roku 1147 zostało zajęte przez Almohadów. Zdobyte w roku 1292 przez 
prowadzące rekonkwistę wojska chrześcijańskie. Mimo kilku prób w XIII i XIV wieku nie zostało już odbite przez 
muzułmanów. Zabytki: Zamek wybudowany w X wieku przez muzułmanów, odnowiony w wieku XVII i częściowo 
przebudowany w wieku XVIII., Mury obronne, Ruiny rzymskiego miasta Baelo Claudia, położone 12 km od Tarify, XV 
wieczny kościół San Mateo wyróżniający się barokową fasadą i gotyckim wnętrzem. Za dnia, przy dobrych warunkach 
pogodowych, z okolic Tarify doskonale widać oddalone zaledwie o 20 kilometrów wybrzeże Afryki. W nocy widać światła 
afrykańskiego miasta Tanger, oddalonego o około 30 kilometrów. W Tarifie można wyróżnić dwa silne wiatry: Levante – 
wiejący ze wschodu, silny wiatr występujący w okresie letnim nawet przez kilka tygodni, Poniente – wiejący z zachodu 
(od Atlantyku), mogący przynieść i wysokie fale co sprzyja uprawianiu sportów wodnych: windsurfingu, kitesurfingu. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
  



IV DZIEŃ – 19.07.2019 

Program: 
IV Dzień 
 - Śniadanie w restauracji w hotelu 
 -Kitesurfing / Windsurfing 
 - Lunch w restauracji w hotelu 
 - Jazda konna wzdłuż wybrzeża morskie (opcjonalnie) 
 - Kolacja w restauracji Concina Sencilla 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa )  
 
 
 Tarifa - położona na najdalej wysuniętym cyplu Europy Tarifa to idealne, wymarzone miejsce dla kitesurferów i windsurferów. 
O Tarifie mówi się, że nie zdarzają się tu dwa bezwietrzne dni z rzędu. Jednak największym atutem miejscowości  jest 
występowanie dwóch kierunków wiatrów oraz to, że w Cieśninie Gibraltarskiej występuje zjawiska tunelu powietrznego, który 
nadaje wiatrowi niespotykaną prędkość. W zależności od kierunku wiatru oraz pory roku w Tarifie pływa się ̨ w różnych 
miejscach. Aby w pełni korzystać z uroków sportów wodnych, trzeba poznać charakterystykę ̨wiejących tu wiatrów: Poniente to 
wiatr znad oceanu do brzegu, towarzyszy mu lekkie zafalowanie wody, Levante to silny wiatr znad Afryki wiejący od brzegu w 
kierunku morza, wytwarza wysokie fale. W Tarifie najlepsze plaże do uprawiania kitesurfingu takie jak Los Lances Norte oraz 
Valdevaqueros znajdują się   5–10 km od miasteczka. Bardzo relaksująca i przyjemna będzie przejażdżka na koniu plażą wzdłuż 
urokliwego morskiego wybrzeża. 
 



V DZIEŃ – 20.07.2019  

Program: 
V DZIEŃ  
- Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Przejazd w kierunku Portu w Algeciras  (0h26) / Przeprawa promem do miasta Tanger w Maroku (Afryka) (3h) 
 - Lunch w lokalnej restauracji / Spacer po Tanger 
 - Powrót promem / Transfer do hotelu 
 - Kolacja w restauracji El Tesoro 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa)  

 
Tanger – Wrota Afryki (Miasto malarzy, pisarzy, narkomanów i milionerów)  
Pierwsi turyści przyjeżdżali do Tangeru już w XIX wieku, kuszeni łaskawym klimatem - ciepło i pogodnie bywa tu przez znakomitą część 
roku. Wcześniej bywali tu - choć w zdecydowanie innym charakterze - Fenicjanie, Rzymianie, Wandalowie, Bizantyjczycy, Wizygoci, 
Arabowie. Strategiczne położenie miasta - w Cieśninie Gibraltarskiej - od zawsze bowiem gwarantowało mu popularność i zainteresowanie 
na scenie politycznej. W 1906 roku, gdy o miasto i port kłóciły się Francja z Hiszpanią, uzyskało ono status strefy międzynarodowej - 
kolejne 50 lat, do 1956 roku, gdy Tanger stał się częścią niepodległego państwa marokańskiego, to okres, w którym miasto zyskało swą 
szczególną, niezbyt chlubną reputację. Przez 50 lat ubiegłego wieku Tanger był strefą międzynarodową, strefą w pewnym sensie niczyją, 
zawieszoną w przestrzeni "pomiędzy" i "poza": poza prawem, moralnością, wolną od podatków i administracji - mamy szansę zobaczyć 
inne miasto. Miasto o wątpliwej acz pociągającej wielu sławie - mekkę bon vivantów, szpiegów, homoseksualistów, przemytników, 
milionerów, heroinistów, oszustów, artystów. Miasto burdeli, spekulacji walutowych, palarni kifu, trwających dniami i nocami dyskusji o 
sztuce. Miasto, w którym mógł zdarzyć się każdy występek - i każdy cud. Miasto, w którym wiele z nich się zdarzyło. W Tangerze warto 
przyjrzeć się kolonialnej architekturze - przejść się po głównych placach (Place de France, Grand Socco) i ulicach (Boulevard Pasteur), 
pospacerować po dzielnicy żydowskiej (mellah), a przede wszystkim zwiedzić barwną medynę i kazbę, z której roztacza się jedyny w swoim 
rodzaju widok na port i Cieśninę Gibraltarską - przy dobrej pogodzie widać stąd niezły kawałek hiszpańskiego wybrzeża. Mieszkali i 
tworzyli w Tangerze min.: malarze Eugene Delacroix, Henri Matisse, Francis Bacon, pisarze Paul Bowles, Tennessee Williams, William 
Burrough, Allen Ginsberg – miejscem ich spotkań była  położona przy Place de France Café de Paris. 



VI DZIEŃ – 21.07.2019  

Program: 
VI Dzień 
 - Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Kitesurfing / Windsurfing 
 - Lunch w restauracji w hotelu 
 - Wycieczka do Casares (opcjonalnie) (1h) 
 - Kolacja w restauracji La Palmera 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa )  
 
Windsurfing -sport wodny, uprawiany przy użyciu deski  i przymocowanego do niej elastycznie pędnika żaglowego. 
Dyscyplina klasyfikowana jest jako konkurencja żeglarska, rozgrywana na igrzyskach olimpijskich od 1984 roku w 
konkurencji mężczyzn i od 1992 roku w konkurencji kobiet. Za twórców windsurfingu uważa się żeglarza i 
konstruktora lotniczego Jima Drake’a oraz surfera i matematyka Hoyla Schweitzera. To oni przewodzili grupie 
przyjaciół z Los Angeles, która pod koniec lat sześćdziesiątych stworzyła deskę windsurfingową. Jednak to Jim Drake 
i Hoyle Schweitzer są autorami określenia "windsurfer", które zostało opatentowane w USA w 1973 roku. 
Kitesurfing -  sport wodny, polegający na poruszaniu się po wodzie na desce lub hydroskrzydle (foil) z pomocą 
pędnika - latawca (kite).Sport ten uprawiany jest zarówno na akwenach słodkowodnych (sprzyjające wiatry wieją 
m.in. w dolinach alpejskich), jak i morskich (np. Andaluzja).Nie jest dyscypliną olimpijska. W 1977 roku następuje 
przełomowy moment w historii kitesurfingu. Holender Gijsbertus Adrianus Panhuizen jako pierwszy wykorzystuje 
siłę latawca do płynięcia w pozycji stojącej na desce. Swój wynalazek opatentował i choć nie przyniósł mu on 
znacznych korzyści finansowych, to jest on dziś uważany za wynalazcę kitesurfingu. Casares - to przepiękna 
tradycyjna andaluzyjska wioska, białe domy wtopione w zieleń . Koniecznie trzeba zobaczyć średniowieczne 
fortyfikacje i zamek, kaplicę Virgin del Rosario, ruiny kościoła Iglesia de la Encarnación. Niedaleko znajdują się ruiny 
rzymskiego miasta Lacipo. Biała wioska położona jest na stromych zboczach, a uliczki są tutaj bardzo wąskie i kręte. 
Miejscowość otaczają góry Sierra Bermeja, w których poprowadzono wiele szlaków pieszych i wspinaczkowych. 
Tutaj też żyją ptaki drapieżne, w tym orły i sępy. W górach rośnie rzadka jodła "pinsapo". 
 



VII DZIEŃ – 22.07.2019  

Program: 
VII DZIEŃ  
- Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Przejazd w kierunku Gibraltaru (1h) 
 - Lunch w lokalnej restauracji / Spacer po Gibraltarze (Main Street) 
 - Transfer do hotelu 
 - Kolacja w restauracji La Casona 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa)  

 
Gibraltar – to niezależne terytorium Wielkiej Brytanii położone na południowym wybrzeżu Półwyspu 
Iberyjskiego. Powierzchnia to 6,5 km2, liczba ludności 28tyś., stolica Gibraltar. Krajobraz miasta 
zdominowany jest przez ogromną wapienną skałę (426 m n.p.m. - Rock of Gibraltar) będącą wewnątrz 
ogromną twierdzą, a na zewnątrz rezerwatem przyrody. Gibraltar to miejsce strategiczne u styku wód 
Morza Śródziemnego i Atlantyku. Na tym niewielkim skrawku ziemi krzyżowały się trzy wielkie kultury: 
hiszpańska, arabska i angielska. Ciekawy efekt dało zwłaszcza połączenie elementów sztuki hiszpańskiej i 
arabskiej (mauretańskiej), widoczne szczególnie w architekturze (m.in. budowle obronne i zamki). Wpływy 
Arabów (zwanych Maurami) znajdują odbicie także w literaturze i muzyce ludowej. W polskiej historii 
Gibraltar zapisał się jako miejsce katastrofy lotniczej, w której zginał gen. Sikorski podczas II wojny 
światowej. Jedną z głównych atrakcji tutaj jest kolejka liniowa wjeżdżająca na szczyt, skąd można podziwiać 
Cieśninę Gibraltarską oraz wybrzeże Afryki. Magoty gibraltarskie – niewielka, półdzika 

populacja małp gatunku makak berberyjski żyjąca na Gibraltarze. Jest to jedyna żyjąca w stanie wolnym 
populacja małp na kontynencie europejskim. Na Gibraltarze żyje obecnie ok. 230 osobników w pięciu 
odrębnych stadach; większość z nich zamieszkuje rezerwat przyrody znajdujący się w górnych 
partiach Skały Gibraltarskiej. Magoty są nieoficjalnie uważane za symbol Gibraltaru. 
 



VIII DZIEŃ – 23.07.2019  

Program: 
VIII DZIEŃ  
- Śniadanie w restauracji w hotelu 
 - Przejazd w kierunku Marbelli (1h) 
I OPCJA 
 - Spacer po mieście / Plaża (opcjonalnie) / Lunch w lokalnej restauracji 
 - Przejazd do Ronda / Zwiedzanie Ronda   / Transfer powrotny 
II OPCJA 
 - Wyprawa jachtem w morze z lunchem na pokładzie  
- Przejazd do Ronda / Zwiedzanie Ronda   / Transfer powrotny 
- Kolacja w restauracji Taberna La Morena 
 - Nocleg w hotelu (Tarifa)  

 
Marbella  – miasto w południowej Hiszpanii, nad Morzem Śródziemnym. Położona jest ok. 47 km od centrum Malagi. 
Marbella leżąca w prowincji Malaga (Andaluzja), liczy 130 tysięcy mieszkańców, jest znanym kąpieliskiem morskim i 
ośrodkiem wypoczynku letniego, słynie z przepięknych plaż. To również port rybacki. Spacer po centrum miasta lub 
odpoczynek na jednej z pięknych plaż. Ronda - miasto w Andaluzji, w prowincji Malaga; 36 tys. mieszkańców. 
Położone po obu stronach wąwozu rzeki Guadalevín miasto składa się z dwóch dzielnic: Ciudad, części arabskiej i 
Mercadillo. Ze względu na swoje wybitnie obronne położenie na skraju wąwozu, pierwszą osadą na miejscu Rondy 
była celtycka Arunda, wchłonięta później przez rzymską prowincję Betyka. Należy zwrócić uwagę na Puente Nuevo, 
czyli monumentalny most o wysokości 100 m, zbudowany w 1793 roku przez José Martín de Aldehuela oraz Casa del 
Rey Moro, Palacio de Mondragón, Plaza de Toros, kolegiata Santa María la Mayor oraz Posada de las Animas w 
Mercadillo – doskonale zachowana XVI-wieczna gospoda, w której nocował niegdyś Miguel Cervantes. 
Wyczarterowanym jachtem na pokładzie z kapitanem udajemy się na podbój oceanu – achoj przygodo! 
Czterogodzinny rejs można wykorzystać na zdobywanie wiedzy i praktyki w żeglowaniu. Ażeby umilić czas czeka też 
całe mnóstwo przekąsek oraz znakomite hiszpańskie wino. Niesamowity sposób na spędzenie dnia! 



  IX DZIEŃ – 24.07.2019   

Program: 
IX Dzień 
-Śniadanie w restauracji hotelowej / Wykwaterowanie 
- Przejazd w kierunku Malagi (2h) 
- Zwiedzanie Malagi (3h) 
- Lunch w lokalnej restauracji 
- Transfer na lotnisko 
Godz. 17.00 Wylot z Malagi 
Godz. 20.45 Przylot do Warszawy 
 
Malaga - miasto w południowej Hiszpanii. Drugie - po Sewilli - co do wielkości miasto regionu Andaluzja, 
zamieszkałe przez 1 631 357 mieszkańców. Położona nad Morzem Śródziemnym, u podnóża Gór Betyckich. 
Jedno z najstarszych miast Europy, zamieszkane od VIII wieku p.n.e. Duży port handlowy i 
rybacki, kąpielisko na Costa del Sol. Miejsce narodzin Pabla Picassa i Antonio Banderasa. W Marbelli warto 
zobaczyć Alcazaba – ruiny twierdzy, wybudowanej przez Rzymian i przebudowanej w IX w. przez Maurów. 
Wewnątrz muzeum archeologiczne. Tuż obok ruiny teatru rzymskiego. Teatr Rzymski, został ufundowany w 
I wieku p.n.e. podczas panowania Augusta. Na pierwsze elementy teatru rzymskiego natrafiono 
przypadkiem w 1951 roku, ma 31 metrów długości oraz 16 metrów wysokości. Ciekawym obiektem jest 
Katedra, budowana z przerwami od 1528 do 1783, lecz nie ukończona. Olbrzymie wnętrze o wymiarach 
117×72 m, wysokości 48 m wszystkich trzech naw. Najcenniejszym elementem są stalle chóru z 42 
posągami świętych, dzieło wielu artystów. Należy wspomnieć o Muzeum Sztuk Pięknych, dom, w którym 
urodził się Pablo Picasso. 
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