DZIEDZICTWO KULTURALNE SEWILLI
Czas trwania: ponad 8 hours
Język: Polish
Voucher na urządzenia mobilne zaakceptowany
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Zrób to, ponieważ
Wycieczka oferowana wyłącznie przez TUI
Arena walk byków La Real Maestranza
Plaza de España
Zwiedzanie gotyckiej katedry i wieży Giralda
Spacer z przewodnikiem po dzielnicy Santa Cruz

Czego oczekiwać?
Sewilla, będąca domem dla najważniejszych zabytków Hiszpanii, jest obowiązkowym miejscem do odwiedzenia. Szczególnie
warte zobaczenia są arena walki byków, katedra i Plaza España. To jedna z naszych wycieczek TUI Collection, podczas której
przedstawiamy lokalny charakter miejsca Twoich wakacji, jednocześnie prezentując jego unikalne i autentyczne wartości.
Wyjazd zaplanowano o wczesnej porze dnia, aby przeznaczyć dużo czasu na odkrywanie największych atrakcji miasta. Będzie
okazja do przejechania obok najstarszej hiszpańskiej areny walk byków La Real Maestranza, dwunastokątnej Torre de Oro oraz
kolumnady na Plaza de España – fanom „Gwiezdnych Wojen” spodoba się fakt, że kręcono tutaj kilka scen do filmu. Co więcej,
żadna wizyta w Sewilli nie mogłaby się odbyć bez odwiedzin w wieży Giralda i w gotyckiej katedrze, których architektura
zaskakuje i wprawia w zachwyt.
Spacerowanie przez pełną drzew pomarańczowych, ładnych placów i patiów dawną dzielnicę żydowską Santa Cruz też jest w
planie wycieczki. Przed powrotem, przewidziano również czas wolny, w którym warto zajrzeć do sklepu z pamiątkami i do baru
z tapas.

Co jest w pakiecie?
Transport do i z hotelu
Przewodnik
Bilet wstępu do katedry oraz do wieży Giralda

Ważne informacje

Wycieczka nie jest dostosowana do potrzeb osób z ograniczeniem ruchowym. Niezbędne będzie posiadanie paszportu oraz
wizy dla obywateli z poza UE. Zalecamy założenie wygodnego obuwia oraz zabranie kremu z filtrem UV.

Dostawca
TRANSFAR AG.VIAG.E TURISMO UNIP,LDA

Polityka anulowania
Odbierz zwrot w wysokości 100 %, jeżeli anulujesz rezerwację najpóźniej na 1 dzień przed rozpoczęciem aktywności.
Osoby dorosłe od:

zł 295.00

