
MADRYT 

Dzień 1
Wylot z wybranego lotniska w Polsce do Madrytu. Po przy-
locie, zakwaterowanie w hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 2
Śniadanie w hotelu. Całodzienne zwiedzanie hiszpańskiej 
stolicy. Madryt to jedno z najbogatszych miast Europy oraz 
niezwykle atrakcyjny i prestiżowy ośrodek kulturalny na 
świecie. W programie m.in: słynny Plac Hiszpański z po-
mnikiem Cervantesa, Pałac Królewski z bogatymi zbiorami 
malarstwa hiszpańskiego, katedra Almudena, kościoł św. 
Izydora oraz serce Madrytu czyli Plaza Mayor. Ponadto nie 
zabraknie miejsca – ikony miasta jakim jest, Plaza de Cibeles 
z majestatyczną fontanną bogini Kybele. Na zakończenie 
dnia spacer po przepięknym parku Retiro oraz wizyta w hali 
targowej Mercado Miguel, gdzie będzie okazja skosztować 
słynnych hiszpańskich tapas. Powrót do hotelu. Obiadoko-
lacja i nocleg.

Dzień 3
Śniadanie w hotelu. Przed południem, wizyta w jednym z naj-
większych muzeów świata czyli Muzeum Prado, szczycącym 
się dziełami twórców hiszpańskich, włoskich i flamandzkich 
oraz królewską kolekcją od XVI do XX w. Kolejna część pro-
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gramu obejmuje: dworzec kolejowy Atocha, uznany za arcy-
dzieło architektury użytkowej XIX wieku, arenę walki byków 
na Plaza de Toros de Las Ventas oraz stadion Realu Madryt 
czyli słynny Santiago Bernabeu. Wieczorem czas wolny na 
Puerta del Sol, najciekawszym placu Madrytu. Powrót do 
hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 4
Śniadanie w hotelu i przejazd do Toledo. To „miasto – mu-
zeum” jest położone w zakolu rzeki Tag i należy do najcen-
niejszych klejnotów hiszpańskiej architektury i sztuki. Objazd 
panoramiczny miasta. Spacer uliczkami arabskiego Toledo 
wraz z okazałym Alcazarem w najwyższej części miasta. 
Następnie, wizyta w dzielnicy żydowskiej oraz w gotyckiej 
katedrze Santa Maria czyli „opus magnum” architektury ka-
stylijskiej. Ponadto w programie: Dom El Greca oraz miejsca 
i kościoły, które prezentują obrazy tego wielkiego artysty. Na 
zakończenie degustacja miejscowych przysmaków w tym 
najbardziej znanego marcepanu z Toledo. Powrót do Ma-
drytu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5
Śniadanie w hotelu i przejazd na lotnisko w Madrycie. Po-
wrót do Polski.
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