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Po pierwsze kiedy u nas, w Polsce, jeszcze zimno, tam wakacyjna pogoda
rozpoczyna się w najlepsze. Jaka z tego korzyść? A no taka, że kiedy naokoło
słyszymy tradycyjne polskie narzekanie, a swoje żniwa zbiera wiosenna
depresja warto doładować swoje baterie w miejscu, w którym mamy ponad 300
dni słonecznych a przeciętne temperatury wiosną wahają się od 18 do 30 st. C.
Po drugie to najcudowniejsze miejsca na świecie, pełne uroczych uliczek,
cennych zbytków i pamiątek, wpisanych na Listę Dziedzictwa Kulturowego
UNESCO.
Po trzecie, to idealne miejsce dla smakoszy, tworzy je oryginalna, kuchnia, w
której dominują przysmaki skomponowane głównie z owoców morza, oliwek i
regionalnych specyjałów.
DLACZEGO BYCZO?
- weźmiecie udział w warsztatach Flamenco
- pojeździcie powozem po Sevilli
- zobaczycie jak hoduje się byki do corridy
- z winem w dłoni będziecie podziwiać zachody słońca nad Atlantykiem
- dowiecie się dlaczego „jesteśmy w siódmym niebie”
- sprawdzicie organoleptycznie czy Darwin miał rację…..
- a jedliście kiedyś byczy ogon? HA!

Dlaczego Hiszpania i Portugalia?
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DZIEŃ 1 i 2-17/18.04
Wrocław Lotnisko – to jest blisko! Jedziemy autokarem z Katowic, wsiadamy
do samolotu, lecimy do Porto. Na miejscu jesteśmy późnym wieczorem.
Jedziemy prosto do hotelu w Fatimie. To kawałek drogi – ale chcemy tam
dotrzeć, żeby rano chętni mogli zacząć wyjazd od uczty duchowej.
Rano jemy śniadanie i opuszczamy hotel, zwiedzamy centrum kultu maryjnego
i miejsca pielgrzymek chrześcijan z całego świata. To tutaj miało miejsce 6
objawień Matki Boskiej i trzy anielskie. W Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej
znajduje się Kaplica Objawień, Bazylika, ale też pomnik z fragmentem muru
berlińskiego i domy rekolekcyjne. Napełnieni siłą, energią i mocą wsiadamy do
autokaru i udajemy się w stronę Lisbony. Po dojechaniu żwawo ruszamy na
zwiedzanie Lizbony. Wstąpimy do najstarszego Kościoła Se de Lisboa,
zobaczymy Zamek św. Jerzego wraz z podzamczem, przejdziemy obok
dworca Rossio – gdzie podziwiać możemy wspaniałą elewację w stylu
neomanuelińskim. Zajrzymy także do niebywałego klasztoru Hieronimitów. Na
deser, a właściwie na kolację przejedziemy się słynnym, żółtym lizbońskim
tramwajem. Hotel-Impreza-Dobranoc
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.DZIEŃ 3 – 19.04
Dzień zaczynamy wczesnym śniadaniem, potem malowniczy przylądek Cabo da
Roca. Przylądek Cabo da Roca to najdalej na zachód wysunięta część Europy
zawieszona na 144 m skalistych klifach. Jadąc dalej docieramy do położonej na
zalesionych wzgórzach Sintry. Malownicze miasteczko słynie przede wszystkim z
zamku, pałaców jak z bajki, ogrodów oraz widoków na ocean. My zaczniemy od
największej atrakcji zwanej „snem szalonego architekta” Palacio Nacional da
Pena czyli eklektyczna mieszanka stylów i kolorów.
Po szybkim spacerze uciekamy już do Andaluzji. Całe popołudnie w autokarze.
Późnym wieczorem – prosto na kolacje lądujemy w Sevilli… no i robi się byczo -
- jamon de serrano? czy rabo del toro?
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DZIEŃ 4 – 20.04
Dziś dzień zaczynamy od zwiedzania Sewilli, oczywiście najpierw śniadanie -
na głodnego zwiedzać nie wypada. Pierwsze kroki kierujemy do Pałacu
Królewskiego, wchodzimy do niego przez Puerta de Leon, czyli Lwią Bramę,
później z każdym kolejnym krokiem dotykamy historii, wchodząc do
poszczególnych budynków, sal, komnat, a także do ogrodu. Tam znajduje się
ponad 170 gatunków drzew, a także krzewów. Krzewy mirtowe, cedry i tuje
tworzą istny labirynt, do którego chętnie zaglądają nie tylko dzieci, ale także
dorośli. A do tego jeszcze fontanny, oczka wodne i pięknie przycięte rośliny.
Gdy już znajdziemy wyjście z labiryntu przejdziemy do największego kościoła
chrześcijańskiego w Europie. Można tam zobaczyć grobowiec Krzysztofa
Kolumba i usłyszeć związaną z nim historię. Popołudniem przejedziemy się
powozami po mieście podziwiając wspaniałość placu Hiszpańskiego. A
wieczorem tuż po wspaniałościach kuchni hiszpańskiej, nalejemy Państwu
wina, włączymy muzykę i zaprosimy do zabawy.
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DZIEŃ 5 – 21.04
Wstajemy, nie śpimy! Dziś jedziemy na Gibraltar - samotną skałę wznoszącą
się na niemal 500 m.n.p.m która jest punktem zapalnym pomiędzy Hiszpanią a
Wielka Brytanią.
Przejedziemy chyba pierwszy raz w życiu przez pas startowy autokarem –
uważajcie na głowy .

Zobaczymy wyjątkowo włochatych europejskich mieszkańców Gibraltaru -
magoty. Obejrzymy je w usytuowanym na szczycie skały gibraltarskiej
rezerwacie. Przepiękne zdjęcia murowane!
No i jak Państwo myślicie, miał rację ten Darwin, czy niekoniecznie?
Gibraltar, to nie jedyna atrakcja dziś…
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Wskakujemy do autokaru i jedziemy do Kadyksu – miasta które ze względu na
śnieżnobiały kolor fasad budynków nazwano „białym miastem”. Atrakcji tutaj
tyle, że ciężko zdecydować od czego zacząć. Niespieszny spacer po Kadyksie
zaczynamy od 350-letniej katedry położonej nad Oceanem, przykuwającej
uwagę kopułą pokrytą płytkami azulejos w kolorze złotym. Kolejno przejdziemy
do Iglesia de Santa Cruz, dawnej gotyckiej katedry przebudowanej w XVIII
wieku na styl manierystyczny oraz barokowy. Popatrzymy na wieżę Torre
Tavira, gdzie znajduje się Camera Oscura.

Przejdziemy Mercado Central de Abastos gdzie można zobaczyć
najdziwniejsze świeże ryby morskie, owoce morza, skorupiaki, warzywa i
owoce.
Odwiedzimy interesującą dzielnicę Kadysku - Barrio de Santa María, uważana
za prawdziwą stolicę śpiewu flamenco.
Na zakończenie tak wspaniałego dnia park Parque Genovés oraz ogrody
Jardines de la Alameda Apodaca, z których roztacza się widok na bezkresny
ocean.
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DZIEŃ 6 – 22.04
Żegnamy Sewille, już sama nazwa brzmi bardzo romantycznie i  niezwykle
pociągająco, nie bez powodu jest nazywana patelnią Andaluzji, bo nie tylko
pogoda jest tam gorąca, ale atmosfera miasta również.
Po śniadaniu i wykwaterowania jedziemy na byczą farmę, zobaczyć z bliska
bestię, a później do Cordoby - zapraszamy na zwiedzanie. Przed nami
wspaniała starówka gdzie wąskie uliczki, białe budynki i niebieskie doniczki
pełne kwitnących kwiatów mogą zauroczyć. Wejdziemy do synagogi,
przejdziemy się Calleja de las Flores, przejdziemy mosemt Puente Romano i
podejdziemy pod Puerta del Puente - bramę prowadzącą z mostu na stare
miasto. Następnie zobaczymy najbardziej znany zabytek Cordoby którym jest
La Mezquita, czyli meczet przebudowany na katedrę.
Robi bycze wrażenie! Wsiadamy do autokaru i jedziemy do Granady.
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Rano pobudka i zapraszamy na śniadanie. Dziś czeka tam na nas dzielnica
żydowska Albaicine. Przyległa do centrum, położona na wzgórzu około 700
metrów n.p.m., jest prawdziwym gąszczem małych, pnących się w górę i w dół
uliczek. Jak już pobuszujemy w sklepach z pamiątkami i powąchamy palone
kadzidełka, to udajemy się w stronę Alhambry symbolu muzułmańskiego raju i
szczęścia pod wszystkimi ziemskimi postaciami.

Zarówno Alhambra jak i ogrody Generalife robią ogromne wrażenie, swoją
misternością, ogromem, dekoracjami, wszechobecną wodą i zielenią.
Z każdym krokiem i za każdym zaułkiem wyłaniają się kolejne cuda i cudeńka.
Alhambra, bez wątpienia jest jedną z najbardziej niezwykłych rzeczy, które
można zobaczyć w tej części Europy….
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Pozwiedzani, zadziwieni rozmiarami i bogactwem architektonicznych
wspaniałości Hiszpanii udamy się na warsztaty Flamenco, aby na własnej skórze
i pięcie poczuć tupanie, klaskanie i gorące andaluzyjskie rytmy.
Następnie nie mniej rytmicznie udajemy się na kolację, dziś ostatnia krótka noc w
Andaluzji.

DZIEŃ 8 – 24.04
Śniadanie, na wynos, bo przecież nikt w Andaluzji, nie otwiera tak wcześnie
kuchni…. Bladym świtem wsiadamy do samolotu i lecimy do Krakowa…

Z kieszeniami pełnymi wspomnień, kastanietów i jamon de serrano lądujemy w
wiosennej Polsce. Do zobaczenia.
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Czy wiecie Państwo, że…
Pełen temperamentu i namiętności taniec flamenco należy niewątpliwie do
kultury Półwyspu Pirenejskiego. Narodził się w XV wieku w ognistej Andaluzji
na południu Hiszpanii. Pierwszymi tancerzami byli Cyganie, ale stopniowo
rozwijające się flamenco przyjęło elementy hiszpańskiej, żydowskiej,
indyjskiej i arabskiej kultury. Dzisiaj bogate stroje i kruczoczarne włosy
dziewczyn słynne są na całym świecie. Jeżeli zanurzymy się w rytmie
flamenco, to przy każdym wspomnieniu rozbudzi się nasze serce
wspominające ten taniec miłości i czarujących widoków. Pozostaje tylko
dodać: „Vamos a bailar – chodźmy zatańczyć!”.

Fado z portugalskiego języka znaczy los, przeznaczenie, ale w szczególnym
znaczeniu, bo dotyczy przeznaczenia nieuchronnego, niczym spoczywające
na kimś fatum. Od swych początków (przełom XIX-XX wieku) fado był to
rodzaj oszczędnego w środki wyrazu spektaklu, w którym śpiewak
występował solo na tle czerni, a akompaniowały mu dwie gitary, klasyczna i
portugalska. Jednak oprócz formy wokalnej pieśni, fado to także taniec.
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Przelot : na trasie Gdańsk – Lizbona, Malaga – Warszawa, tanie linie przelot
z bagażem podręcznym 50x40x3cm
7 NOCLEGÓW w Hiszpanii i Portugalii. Sprawdzone hotele 3 gwiazdkowe.
WYŻYWIENIE: 2 posiłki dziennie (śniadanie, obiadokolacja)
OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne bez chorób przewlekłych,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysyłane drogą mailową

POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):

WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki,
połączenia telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
BILETY WSTEPU – ok. 140eur
DOPŁATA DO POKOJU JEDNOOSOBOWEGO

PROPONOWANA CENA:
PRZY GRUPIE 48 OS. za os. w pokoju 2os.– 3199pln
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:

Rafal Rouba
+48 601 632 580

rafraf_pl@yahoo.com
biuro@puravida.com.pl

PURA VIDA SOCIAL CLUB
www.puravida.com.pl

pl. Dąbrowskiego 3/3
90-249 Lódz, Polska
NIP: 725–214–33-98

/


