
Az utazás dátuma: 2020. szeptember 8–15. 
időtartam: 8 nap/7 éjszaka 
létszám: min. 20 fő 
közlekedés: Budapest–Malaga között a Wizz Air légitársaság járatával, a helyi programok alatt légkondi-

cionált autóbuszokkal 
szállások: program szerint tengerparti, ill. belvárosi, magas színvonalú, 4* hotelekben
elhelyezés: 2 ágyas (vagy dupla ágyas) szobákban 
ellátás: félpanzió – reggeli és vacsora 
idegenvezetés: Budapesttől Budapestig a csoporttal utazó idegenvezető 

ProgrAm
1. nAP szePtember 8. FUENGIROLA Indulás Budapest Liszt Ferenc repülőteréről délután 16:20 órakor, érkezés Malaga
repterére 19:55-kor. Transzfer Fuengirola egyik tengerparti hotelébe, bejelentkezés és a szobák elfoglalása. Vacsora a hotel-
ben. Éjszakai fürdőzés lehetősége a tengerben. 
2. nAP szePtember 9. MALAGA Félnapos városnézés Malagában. A Costa del Sol fővárosát a föníciaiak alapították 3500
évvel ezelőtt. Volt a római birodalom része, de uralták a gótok, az arabok, majd végül keresztény uralom alá került. Az
óváros egy hatalmas szabadtéri múzeumra hasonlít hatalmas katedrálisával, a szűk kanyargós utcácskáival, kis tereivel és
zöld oázisaival. Gyalogos túra keretében megcsodálhatják a katedrálist, meglátogathatják a római színház maradványait és
Pablo Picasso szülőhelyét is. A belvárosi séta után az 1065-ben épített La Alcazaba erőd és a Picasso-múzeum megtekin-
tésére indulnak. Végül felkapaszkodnak az Alcazaba erőd fölött magasodó Gibralfaro vár dombjára, ahonnan lenyűgöző
látványt nyújt a város panorámája. Délután borkóstolón vesznek részt egy közeli borászatban. Majd visszatérés a hotelbe,
fürdési lehetőség. Vacsora egy környékbeli étteremben. Szállás Fuengirolában.
3. nAP szePtember 10. GRANADA Reggeli után utazás Granadába. Utazásuk először a Malaga hegységén és a Rio
Guadalmedina keskeny völgyén vezet keresztül Granada felé. A Granadai Királyságot a Naszrid dinasztia idején hozták létre a
XIII. században. Leghíresebb látnivalója, az Alhambra a mórok és keresztények által alkotott, de nem egyházi, hanem világi
palotaegyüttes, amely a Darro folyó feletti Sabika-dombon magasodik. Az Alhama név 
a „piros” szóból származik, így az Alhambra a Vörös kastély néven is ismert. Az Alcazaba, 
a Naszridák palotái és a Generalife az arab építészet remeke, míg a palota és a Szűz Mária-
templom a keresztény spanyolok alkotása. Ma a világörökség része. 
(Az Alhambrába a belépőjegyeket csak utazás előtt 2 hónappal lehet
megvenni, így ez a program tervezett, de nem garantált. Spanyol
partnerünk visszajelzése szerint ők eddig minden csoportjuknak biz-
tosítani tudták ezt a programot.) Délután átsétálnak a gyönyörű
óvároson, megtekintik a karavánszeráj, a királyi kápolna és a kate-
drális épületét. Ezt követően megcsodálhatják a város panorámáját,
valamint az Albaycin arab negyed látképét, amelyhez a Sierra Nevada
szolgáltatja a festői hátteret. Szállás Granadában, vacsora egy étteremben.
4. nAP szePtember 11. CORDOBA Korai reggelit követően továbbutazás Cor-
dobába, ahol a dicső múlt még most is a mindennapok része. A várost a VIII. század
végén foglalják el a mór seregek, majd Umayyad herceg, I. Abd al-Rahman pár évvel később itt hozza létre az al-Andalúz
független államot. A X. századtól kezdve Cordoba Európa legszebb és legnagyobb városának számított, több mint 1 millió
lakosa, 1000 mecsete és 800 fürdőháza volt. Már 700 évvel London és Párizs előtt a város utcai megvilágítást kapott. Itt alapítot-
ták meg a középkori Európa legnagyobb könyvtárát. Cordoba belvárosa az UNESCO-világörökség része, ezt a címet annak
köszönheti, hogy tökéletes épségben megőrizte a zsidó negyed eredeti arculatát és a világhírű nagymecset,
a Mezquita épületét. Aki belép a mecsetbe, egy 850 szabadon álló oszlopból és vörös-fehérre festett boltívből álló, elvarázsolt
erdőben találja magát. Cordoba csodálatos patiókkal (belső udvarokkal), a mór építészek remekműveivel, az egykori Mezquita
mecsettel olyan, mintha az 1001 éjszaka meséi elevenednének meg előttünk. Végezetül a séta a zsidó negyedben és a város sok
más csodás helyszínén folytatódik. Szállás belvárosi hotelben, vacsora egy étteremben.
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5. nAP szePtember 12. SEVILLA Reggelit követően utazás Sevillába, Andalúzia fővárosába. Csodálatos barokk hom-
lokzatainak és műemlékeinek köszönhetően Andalúzia egyik legszebb városa is, amely otthona Carmennek, Don Juannak
és a sevillai borbélynak. A városképet a rengeteg kontraszt uralja. A történelem, a modernitás, a haladás és a hagyomány
egyaránt megtalálható itt, ebben az élénk kulturális metropoliszban. Itt található Európa legnagyobb gótikus temploma is,
a hatalmas Santa Maria-székesegyház. Az arab építőművészet alkotásait megőrizték az utókornak, többek között a Sevilla
jelképének számító, karcsú minarettornyot, a Giraldát. A csodás főtér, a Plaza de Espanya és az óváros megtekintése után
séta a Santa Cruz negyedben. Délután lehetőség egy bikaviadal megtekintésére (a fakultatív program dátuma változhat).
Szállás Sevilla belvárosában, vacsora egy közeli étteremben.
6. nAP szePtember 13. SEVILLA Reggeli után félnapos városnézés Sevillában, az Alcázar megtekintése. Az Alcázar palota-
együttese a világörökség része, mely eredetileg mór erőd volt; az Alcázar (arabul al qasr) erődöt és palotát együttesen jelent.
Az erődöt eredetileg egy római kori szentélyre építették. Palotává alakítását a mórok kezdték el a 700-as évek elején. 720-tól az
arab uralkodók rezidenciájaként szolgált, és folyamatosan bővült újabb lakosztályokkal és fogadótermekkel. Teraszos kertje
többféle típusú udvarra tagolt; csobogók, szökőkutak és tavak hűtik levegőjét, amit a magas, galériás támfal őriz. Délután tran-
szfer a FIP megnyitó ünnepségére, este vacsora egy sevillai étteremben flamenco show megtekintésével. Szállás Sevillában.
7. nAP szePtember 14. RONDA, ALGECIRAS Reggeli után utazás Ronda városába, mely a nevétől eltérően a világ egyik
legszebb városa. Földrajzilag egy kisebb dombon terül el, a Sierra de Gazalema Nemzeti Park közelében. Mivel a város és 
a terület sokszor cserélt gazdát, nagyon sok nép jellegzetes építészeti vonásai megtalálhatók a különböző épületeken. A több
évszázados arab múlt egyértelműen rajta hagyta nyomát a városon, de az épületek többsége a katolikus újjáépítés közben
látott napvilágot. Lélegzetelállító látvány az 1700-as években épült Új Híd, a város jelképe, amely alatt 120 méteres mélység-
ben kanyarog a Gudalevín folyó. A szinte teljesen merőleges sziklafal szélére merész módon építkeztek évszázadokkal
ezelőtt. Világhírű írók és filmsztárok lazítottak ebben a városban, ahol Spanyolország első bikaviadal-arénája épült. Délután
továbbutazás Algecirasba, mely a Gibraltári-szoros partján fekszik. Szállás Algecirasban, vacsora egy közeli étteremben.
8. nAP szePtember 15. GIBRALTÁR, MARBELLA reggeli után kirándulás gibraltárba, a 425 méteres majom-szikla
felkeresése. A szikla az utrechti szerződés alapján a britekhez került, ami miatt a mai napig vitában áll Spanyolország és Anglia.
A túra először a félsziget déli oldalára vezet, ahonnan csodálatos kilátás nyílik az Algeciras-öbölre és az afrikai partokra.
Herkules híres oszlopai az ismert világ végét jelölték: Európában a Gibraltári-szikla és az Al Moussa-hegy az afrikai oldalon.
Ezután a kirándulás a Szent Mihály-cseppkőbarlangban folytatódik, ahol szintén találkozhatnak a híres farok nélküli maj-
mokkal, amelyekből körülbelül 120 állat él szabadon. Rövid séta a város főutcáján, vásárlási lehetőséggel. Délután utazás 
a malagai repülőtérre, útközben Marbella meglátogatása. A Costa del Sol egyik legforgalmasabb városa, a világutazók
törzshelye Marbella. Az 1960–1970-es években elsősorban a világ leghíresebb és leggazdagabb emberei töltötték itt pi-
henésüket, többek között Sean Connery is ide járt nyaralni. Ma már nemcsak a milliárdosok és a szaúdi hercegek, de az
egyszerű turisták is szép számmal érkeznek ebbe a lenyűgöző városkába, mely az elegáns jachtkikötő, a lenyűgöző golfpá-
lyák, az extravagáns élet minden szembetűnősége ellenére még őrzi ősi, andalúz báját. Transzfer a malagai repülőtérre és
elutazás a Wizz Air járatával 20:30 órakor. Érkezés Budapestre 23:55 órakor.

részvételi díj: 595 900 Ft/Fő 
kedvezmények: 10 000 Ft törzsutaskedvezmény, 

10 000 Ft előfoglalási kedvezmény február 28-ig 
rePülőjegy illetékkel: 159 000 Ft/Fő 
egyágyAs Felár: 192 900 Ft/Fő
beléPőjegycsomAg: 48 000 Ft/Fő
FAkultAtív ProgrAm: 5900 Ft/Fő bikaviadal 
kötelező útlemondási és bAleset-, 
Poggyászbiztosítás: 20 660 Ft-tól (életkortól és biztosítási kategóriától függően)
jelentkezési hAtáridő: március 31.! 
Kis létszámú csoport, így limitált a helyek száma.
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• utazás légkondicionált, kényelmes kirándulóbuszokkal
• a csoporttal utazó magyar idegenvezető költsége
• helyi idegenvezetők költsége
• 7 éjszaka szállás reggelivel 4* tengerparti, ill. belvárosi,

elegáns hotelekben
• 1× vacsora a hotelben, 5× vacsora éttermekben
• 1× vacsora flamenco show megtekintésével Sevillában
• 1× borkóstoló Malaga környékén
• félnapos városnézés Malagában
• egész napos városnézés Granadában
• egész napos városnézés Cordobában
• egész napos és félnapos városnézés Sevillában
• félnapos városnézés Ronda városában
• félnapos kirándulás Gibraltárban minibuszokkal

A részvételi díj tArtAlmAzzA

• belépőjegy a La Alcazaba erődbe Malagában
• belépőjegy a Picasso-múzeumba Malagában
• belépőjegy az Alhambra palotáiba és kertjébe Granadában
• belépőjegy a Mezquita-mecsetbe Cordobában
• belépőjegy a Santa Maria-székesegyházba és a Giralda-

toronyba, valamint az Alcazar-palotaegyüttesbe Sevillában
• belépőjegy Ronda bikaviadal-arénájába
• belépőjegy a Szent Mihály-cseppkőbarlangba Gibraltáron
• helyi idegenforgalmi adók

A beléPőjegycsomAg tArtAlmAzzA

• repülőjegy
• fakultatív program
• belépőjegycsomag
• a programban nem szereplő étkezések és belépőjegyek
• regisztráció a kongresszusra
• borravalók (kb. 5 eur/nap)
• egyéb személyes költségek
• kötelező útlemondási, poggyász- és baleset-biztosítás

A részvételi díj nem  tArtAlmAzzA

A kedvezmény igénybevételének feltétele az előleg befizetése, melynek határideje 2020. február 28.
Jelentkezni 250 000 Ft előleg befizetésével lehet. Kérjük az előleget szíveskedjenek átutalni a networkland kft számlaszá-
mára. Az előleg beérkezését követően az utazási szerződést és a számlát az utazási iroda megküldi Önnek!
jelentkezési hAtáridő előFoglAlási kedvezménnyel: 2020. Február 28. 
jelentkezési hAtáridő előFoglAlási kedvezmény nélkül: 2020. március 31.

Fizetési ütemezés: Jelentkezéskor 250 000 Ft/fő 
2020. május 31-ig 300 000 Ft/fő + kötelező biztosítások
2020. augusztus 8-ig hátralék

A légitársaságok fenntartják maguknak a jogot a járatok időpontjának megváltoztatására, az ebből fakadó program-
módosításokért az utazási iroda nem vállal felelősséget.
A Gibraltárba való belépéshez EU-s polgároknak egyelőre elég a személyi igazolvány, de ez bármikor változhat, így kérjük,
hozzák magukkal érvényes útlevelüket is!

hotelek:
Fuengirola 2 éj: Occidental Fuengirola 4*
https://www.booking.com/hotel/es/laspiramides.hu.html
granada 1 éj: Marquis Isabel hotel 4*
https://www.booking.com/hotel/es/marquis-issabel-39-s.en-gb.html
cordoba 1 éj: Casas de la Judería 4*
https://www.booking.com/hotel/es/las-casas-de-la-juderia.hu.html
sevilla 2 éj: Catalonia Giralda 4*
https://www.booking.com/hotel/es/cataloniagiralda.hu.html
Algeciras 1 éj: AC Algeciras 4*
https://www.booking.com/hotel/es/ac-algeciras.hu.html#tab-main
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2020. FEBRUÁR 28-IG VALó JELENTKEzÉS 
ESETÉN 10 000 Ft/Fő előFoglAlási 
kedvezmény

Kis létszámú csoport, így limitált a helyek száma.



A kitöltött jelentkezési lapot az alábbi elérhetőségek egyikén várjuk
galenus gyógyszerészeti lap- és könyvkiadó kft.
1146 Budapest, Dózsa György út 19. IV. em. 2. • Mobil: 06-20/360-3920
Fax: (1) 363-9223 • E-mail: tobel.nora@galenus.hu • Web: www.galenus.hu

jelentkezési lAP
részvételi díj: 595 900 Ft/Fő
kedvezmények: 10 000 Ft törzsutaskedvezmény, 

10 000 Ft előfoglalási kedvezmény február 28-ig 
rePülőjegy illetékkel: 159 000 Ft/Fő 
egyágyAs Felár: 192 900 Ft/Fő
beléPőjegycsomAg: 48 000 Ft/Fő
FAkultAtív ProgrAm: 5900 Ft/Fő bikaviadal 
Kötelező útlemondási és baleset-, poggyászbiztosítás: 20 660 Ft-tól (életkortól és biztosítási kategóriától függően)

előFoglAlási kedvezmény: 10 000 Ft törzsutAskedvezmény: 10 000 Ft

A FiP 2020 programra jelentkezem:
egyágyas szobában kétágyas szobában

utasok adatai
Útlevélben szereplő név: ........................................................................................................................................................................................................................
Útlevélszám: . ...............................................................................................................................................................................................................................................
Érvényessége: .............................................................................................................................................................................................................................................
Születési hely, idő (év, hónap, nap): . ...................................................................................................................................................................................................
Lakcím: ..........................................................................................................................................................................................................................................................
E-mail-cím*: ......................................................................................... Tel.: ..............................................................................................................................................
Mobilszám: .......................................................................................... Fax: ..............................................................................................................................................
Szobatárs neve: ..........................................................................................................................................................................................................................................
*E-mail-címem megadásával hozzájárulok, hogy a jövőben e-mailben értesítsenek aktuális programokról, rendezvényekről.
gyógyszertár adatai
Név: ................................................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási név: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Számlázási cím: ..........................................................................................................................................................................................................................................
Postacím: ......................................................................................................................................................................................................................................................

jelentkezési hAtáridő: (előfoglalási kedvezménnyel) 2020. február 28.
(előfoglalási kedvezmény nélkül) 2020. március 31.

jelentkezzen Február 28-ig, és biztosítsA be mAgánAk A 10 000 Ft-os előFoglAlási kedvezményt! 
A kedvezmény igénybevételének a feltétele az előleg befizetése, melynek határideje 2020. február 28. 
Törzsutasaink további 10 000 Ft-os kedvezményre jogosultak! 

Jelentkezni 250 000 Ft előleg befizetésével lehet. Kérjük, az előleg összegét a Travelweb új nevére és számlaszámára utalni! 
számlaszám: mkb bank 10300002-10539617-49020016 netWorklAnd kft.
Az előleg beérkezését követően az utazási szerződést és a számlát az utazási iroda megküldi önnek!

Igénybe kívánom venni a 10 000 Ft-os előfoglalási kedvezményt.
Igénybe kívánom venni a 10 000 Ft-os törzsutaskedvezményt.
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