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Misja Wino & Slow Travel
To autorski format wyjazdów dla miłośników wina i
podróży firmowany przez Kondrat Wina Wybrane.

Zabierzemy Was w magiczną podróż śladami winnic i win,
które możecie znaleźć w ofercie Kondrat Wina Wybrane.

Razem odkrywamy wszystkie magiczne miejsca z
kieliszkiem wspaniałego wina w ręku, poznając

jednocześnie wyjątkową kulturę, kuchnię i uroki każdego z
tych krajów. Wyjazdy planowane są w małych grupach nie

przekraczających 20 osób, co pozwoli nam wytworzyć
intymną, wręcz rodzinną atmosferę, tak rożną od

masowych wyjazdów turystycznych. Pozwalamy się
wyspać, zwiedzamy powoli, leniwie, unikamy bieganiny,
próbujemy lokalnych smaczków i cieszymy się swoim
towarzystwem. Serdecznie zapraszamy wszystkich z

Państwa, którzy razem z nami, w tym hedonistycznym
charakterze, pragną zwiedzać świat. 



To kraina pełna kultury, historii, świąt, przyrody i
dobrego jedzenia. Zwiedzimy od niesamowitych

zabytków, po przyrodnie otoczenie pełne
kontrastów; leniwie zmierzymy historyczne starówki

andaluzyjskich miast, skosztujemy wyśmienitych
produktów. Kulturę Andaluzji poznamy przez

pryzmat miejsc wpisanych na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. W Sewilli są to katedra,

alkazar i Archiwum Indii, w Kordobie: starówka i
meczet. Odwiedzimy również piękną Rondę i białe
miasto Kadyks. A na koniec, nie zapominajmy że w

Andaluzji mamy tysiące smaków do odkrycia.
Począwszy od wina z Jerez (Kadyks) i Montilla –
Moriles (Kordoba), po „pescaíto frito” (smażoną

rybę) w Kadyksie i Maladze, szynkę z Huelvy i
Kordoby, oliwę z oliwek lub typowe chłodniki

„gazpacho” i „salmorejo”.

Andaluzja



Warto pamiętać także, że Andaluzja jest kolebką
hiszpańskiego winiarstwa. I to nie tylko w sensie

chronologicznym, ale także stylistycznym. Prawie każdy
rozpoznaje charakterystyczne, dębowe nuty w winach

z Rioja i Ribera del Duero. Nie każdy wie jednak, że
pochodzą z amerykańskiego dębu, który dzięki

hiszpańskim kolonizatorom na stałe zadomowił się w
andaluzyjskich piwnicach. Charakterystyczne aromaty

najpierw przylgnęły do sherry, by później wraz z
amerykańskimi beczkami rozprzestrzenić się po całej
Hiszpanii. Dzisiejsza Andaluzja to jednak dużo więcej
niż wina z Jerez i ich kuzynostwo z Montilla-Moriles.
Coraz modniejsze, niewzmacniane wina opuszczają

także winnice Malagi i, przede wszystkim, Rondy i
Kadyksu. Dzięki różnorodności stylistycznej Andaluzja
jest ostatnio na fali, co widać w pobudzeniu eksportu i

odradzającej się na świecie modzie na sherry.
Najbiedniejszy region Hiszpanii poczyna sobie

winiarskiej Primera División coraz śmielej.
 

Wino z Andaluzji

https://www.marekkondrat.pl/sklep/region/rioja
https://www.marekkondrat.pl/sklep/apelacja/do-ribera-del-duero-kastylia




Wylot z Warszawy do Malagi z krótką przesiadką w Zurichu, 13
października 2021 o 14:35, przylot do Malagi o 20:15. 
Późna kolacja powitalna w mieście 
Nocleg

13.10

DZIEŃ I - Wylot + Kolacja powitalna



Śniadanie i wykwaterowanie 
Dzisiejszą podróż rozpoczniemy od spaceru po Maladze. Przejdziemy
obok twierdzy Alcazabara, wejdziemy na zamek Gibralfaro na wzgórze
królujące nad miastem, skąd zobaczyć będzie można granice miasta i
wybrzeże Costa del Sol. 
Po lunchu udamy się autokarem do innego pięknego miejsca na
naszej trasie – Rondy, jednego z najpiękniejszych miast Andaluzji. Ta
leżąca w prowincji Malagi miejscowość jest położona po obu stronach
Tajo del Ronda – wąwozu liczącego ponad 150 metrów głębokości. Jej
starówka została wpisana na listą dóbr kultury. 
Zakwaterowanie w centrum Jerez de la Frontera, w hotelu z bodegą.

14.10

DZIEŃ II - Malaga + Ronda





Po pysznym śniadaniu pojedziemy do pierwszej winnicy na naszej
trasie i jednej z najstarszych w Jerez – Valdespino, gdzie poznamy
tajemnice produkcji sherry i zjemy lunch oraz gdzie odbędzie się
degustacja. 
Samo Jerez de la Frontera, poza winami, słynie jeszcze z koni i
flamenco. Miasteczko łączy arystokratyczne pałace z typowo
lokalnymi andaluzyjskimi domami. Popołudniu będzie czas wolny na
odkrycie Jerez własnymi ścieżkami i leniwy spacer wokół starówki
wpisanej na Unesco.

15.10

DZIEŃ III - Valdespino + Jerez



Dzisiejszy dzień rozpoczniemy od wizyty w Kadyksie, najstarszym
mieście w Hiszpanii i w Europie Zachodniej. Miasto ma ponad 3000
lat, jest miejscem narodzin pieśni flamenco spisano tutaj pierwszą
hiszpańską konstytucję, a dziś jest to najbardziej uśmiechnięta
miejscowość w Hiszpanii. W historycznej dzielnicy miasta czekają
na nas setki wąskich uliczek. 
Po lunchu udamy się w stronę lądu do winnicy Huerta de Albala,
pięknej posiadłości z łagodnymi zboczami rozciągającymi się na 91
hektarach, z czego 75 hektarów to odmiany Syrah, Merlot,
Cabernet Sauvignon i rodzima odmiana Tintilla de Rota. Po
degustacji i kolacji zakwaterujemy się w hotelu w Sewilli. 

16.10

DZIEŃ IV - Kadyks + Huerta de Albala





Dzisiejszy dzień spędzimy na poznawaniu Sewilli i spacerowaniu po
tym pięknym mieście. Jest to miasto – zabytek, można się o tym
przekonać na kilku metrach, które dzielą La Giralda, katedrę i Real
Alcázar w Sewilli. La Giralda jest ikoną miasta i posiada jedną z
największych atrakcji – punkt widokowy, z którego rozciągają się
fantastyczne widoki Sewilli, z patiem z drzewami pomarańczy,
typowym w Andaluzji, oraz największą świątynią gotycką w Europie,
katedrą, na pierwszym planie. Wizyta w Real Alcázar pozwoli nam
odkryć wyjątkowy kompleks pałacowy pełen szczegółów. Sewilla to
miasto, które tętni życiem na ulicach, w ogromnych otwartych
przestrzeniach jak wielka Plaza de España, Park Maríi Luisy czy
awangardowy Metropol Parasol.

17.10

DZIEŃ V - Sewilla



Po śniadaniu pojedziemy do wspaniałej Kordoby. Kordoba znana
jest na całym świecie dzięki swojemu Meczetowi - Katedrze. Ma
zabytkowe stare miasto wpisane na listę światowego dziedzictwa i
wiele uliczek, w których chciałoby się zatrzymać, dziedzińce pełne
kwiatów, przyjemne place i tętniące życiem tawerny, w których
można cieszyć się dobrym spektaklem flamenco lub skosztować
typowej kuchni. 
Popołudniu odwiedzimy winnicę Toro Albala gdzie skosztujemy win
ich produkcji oraz zjemy kolację. 
Wieczorem wrócimy do naszego hotelu w Sewilli na nocleg. 

18.10

DZIEŃ VI - Kordoba + Toro Albala





Po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. 
Ostatnie chwile na podziwianie uroków Sewilli. Transfer na lotnisko
w Sewilli i o 14:20 wylot do Polski z krótką przesiadką w
Monachium. 
Lądowanie w Warszawie o 20:55.

19.10

DZIEŃ VII - Powrót



Soho Boutique Malaga 4*
Stylowy hotel Soho Boutique Malaga znajduje

się zaledwie 500 metrów od katedry w
Maladze. Do dyspozycji Gości są jasne pokoje z
widokiem na miasto. Każdy z nich wyposażony

został w telewizor z płaskim ekranem i
dostępem do kanałów satelitarnych, sejf na

laptopa oraz telefon. Niektóre pokoje
dysponują balkonem. W każdym z nich mieści
się łazienka z suszarką do włosów oraz wanną
lub prysznicem. Obiekt znajduje się 5 minut

spacerem od rozmaitych sklepów, restauracji i
barów. Centrum sztuki współczesnej CAC
usytuowane jest 1,5 km od hotelu Soho

Malaga. Odległość od lotniska w Maladze
wynosi 8 km.

 



Hotel Bodega Tio Pepe 4*
Pierwszy na świecie hotel Sherry

Doświadczenie, które zaprasza do zanurzenia
się w kulturze sherry i sherry brandy z jedną z

najbardziej charakterystycznych marek w
Hiszpanii: możesz prześledzić historię tej

rodzinnej winnicy, poznać jej wartości, kulturę i
tradycje oraz odkryć mało znane detale i

ekskluzywne produkty. Hotel oferuje
nowoczesne, komfortowe udogodnienia oraz

obsługę na najwyższym poziomie, aby pobyt w
hotelu Bodega Tío Pepe był niezapomnianym

przeżyciem
 
 



Hotel Zenit Sevilla 4*
Ten piękny, nowoczesny hotel z duszą

położony jest w samym sercu Sewilli, tuż przy
rzece Gwadalkiwir, w dzielnicy Triana. Obiekt

dysponuje tarasem na dachu, z którego
roztaczają się widoki na miasto i słynną wieżę

Giralda. Elegancka restauracja Almares serwuje
tradycyjne dania kuchni andaluzyjskiej. W

okresie letnim drinki z baru serwowane są na
tarasie w ogrodzie.

Hotel Zenit Sevilla usytuowany jest 10 minut
spacerem od areny walk byków Maestranza i

sewilskiej katedry. 
 



Cema: 
Przelot na trasie Warszawa - Zurich- Malaga i
Sevilla - Monachium - Warszawa liniami
Luufthansa z bagażem 23kg i podręcznym 8kg 
Opłaty lotniskowe i transportowe
Autokar na wyłączność grupy na cały czas
zwiedzania
1 noc w hotelu Soho Boutique Colón w
Maladze 4*
2 noce w hotelu Tio Pepe Bodega w centrum
Jerez 4*
3 noce w hotelu Zenit 4* w Sewilli
Wyżywienie zgodnie z programem: śniadania +
wybrane lunche i kolacje 
Zwiedzanie Malagi, Jerez, Rondy, Kadyksu,
Sewilli i Cordoby z polskim przewodnikiem

Cena zawiera: 

Bilety wstępów do zwiedzanych obiektów 
Wizyty w 3 winnicach z degustacjami: Huerta
de Albala, Valdespino, Toro Albala
Opiekę przedstawiciela biura „Rapala” przez
cały czas trwania programu 
Opieka przedstawiciela firmy Kondrat Wina
Wybrane- specjalistę od win, który będzie
dzielił się swoją wiedzą enologiczną
Przewodnik po Andaluzji
Ubezpieczenie KL, NWi bagażu z
rozszerzeniem o covid i choroby przewlekłe
(40 000 EUR/os) + assistance pełny
Podatek na Turystyczny Fundusz
Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz
Pomocowy
Obsługę programu przez aplikację mobilną
Biurowy zestaw antycovidowy
Dedykowane stoisko do odbioru
dokumentów na lotnisku

8850zł/os



Zwyczajowych napiwków 
Posilków i napojów nie zawartych w cenie
imprezy 
Ew. testu na obecność Covid przy wjeździe
do Hiszpanii lub na miejscu
Wydatków o charakterze osobistym

Cena nie zawiera: 
 




