VPK IN AKTIVNI ODDIH V MALAGI

Vardov potovalni klub

Odhoda: 17.01. & 31.1. 2023

Program potovanja Aktivni oddih v Malagi:

1. Dan. Zbor na letališču Marco Polo Benetke. Prijava in polet proti Malagi. Prevoz v hotel 3* in
nočitev.
2. Dan. Zajtrk. Okrepčani se bomo podali na odkrivanje Malage. Na panoramski vožnji si bomo
ogledali poslopja kot so amfiteater, katedrala, Picasso-jev muzej utrdbe in seveda užili v
razgledu na pristaniško-letoviško mesto ob obali. Prijala bo tudi kakšna osvežitev, za katere
najboljšo lokacijo vam bo svetoval vodja poti, kot vas tudi usmeril za obrok po vaših željah.
Nato se boste podali v vaš letoviški hotel 3* na obali. Namestitev in nočitev.
3. Dan. Zajtrk. Prosto za aktivnosti v hotelu ob obali.
Naš predlog: Izlet v čudovito Granado in obisk slovite palače Alhambra z vrtovi Generalife,
kot tudi odkrivanje čudovitega Albaicina, naselja čudovitih fasad in teras, tržnic in butičnih
trgovinic. Povratek v obalni hotel in nočitev.
4. Dan. Zajtrk. Prosto za aktivnosti v hotelu ob obali.
Naš predlog ob doplačilu: Izlet v Nerjo in obisk Balkona Evrope, kraške jame de Nerja, orlov
akvedukt in razgled s čudovitih klifnih sten Maro. Povratek v hotel ob obali, nočitev.
5. Dan. Zajtrk. Prosto za aktivnosti v hotelu ob obali.
Naš predlog ob doplačilu: Izlet v Marbello in obisk Gradu Colomares, posvečenega odkritelju
kontinenta Amerike – Krištofu Kolumbu. V Marbelli boste obiskali staro mestno jedro s trgi in
čudovitimi fasadami, se sprehodili po obalnem bulevarju in obiskali park Alameda s fontano.
Povratek v hotel na obali, nočitev.
6. Dan. Zajtrk. Prost dan in nočitev.
Naš predlog ob doplačilu: Izlet s čolni in opazovanje delfinov.
7. Dan. Zgodnji zajtrk paketki in prevoz na letališče Malaga. Prijava in polet proti Benetkam.
Cena članov VPK za namestitev v dvoposteljni sobi:

499 € po osebi pri 16 udeležencih

Storitve vključene: povratni polet do Malage in nazaj z taksami in oddano prtljago 1 kos do 10 kg
in 1 kos ročne prtljage do 5kg. Namestitev 1x nočitev z zajtrkom v Malagi 3* in 5x nočitev z
zajtrkom v hotelu 3* na obali. Povratni prevoz Malaga-hotel na obali-Malaga, panoramski ogledi
Malage z vodjem poti, slovenski vodja poti, asistenca VARD v času bivanja, spremljevalne voznike,
osnovno nezgodno zavarovanje, DDV in organizacija ter priprava programa.
Cena izleta je izračunana pri minimalni udeležbi 22 potnikov. V primeru manjše skupine 8-15 oseb
je cena višja za 80€ po osebi. 8 potnikov je tudi najmanjše število za izvedbo potovanja.
Doplačila po želji:
Enoposteljna soba + 145€
Riziko odpovedi (samo ob prijavi) + 32€
* splošni pogoji so priloga programom potovanja. Več na: www.vard.si
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