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„MALTA - PAŃSTWO NA STYKU
KULTUR”
Malta to niewielki wyspiarski kraj, położony między Sycylią a Afryką. Państwo maltańskie to pięć wysp:
Malta, Ghawdex, Kemuna, oraz niezamieszkałe: Cominotto i Filfa . O Malcie mówi się, że jest to ogromne
muzeum pod otwartym niebem. Relikty sprzed tysięcy lat odnajdywane są znacznie łatwiej niż to by się
mogło wydawać. Z historią tej wyspy związani są Fenicjanie, św. Paweł, zakon Joannitów oraz Królestwo
Brytyjskie.
Wyjątkowy klimat, malownicze zatoczki, postrzępione wybrzeże i wspaniałe zabytki przyciągają turystów
podczas wakacyjnych wojaży. Mimo braku szerokich piaszczystych plaż, Malta ma do zaoferowania
świetnie przygotowaną infrastrukturę turystyczną.
Malta oferuje wiele okazji do udanych zakupów i zwiedzania, zwłaszcza w stolicy La Valetta. To historyczne
miasto było niegdyś siedzibą Zakonu Rycerzy Maltańskich. Po dziś dzień zachowały się stare mury
miejskie oraz imponująca katedra Świętego Jana. Panuje tu iście śródziemnomorska atmosfera, a gwarne
ulice pełne są kolorowo ubranych turystów z całej Europy. Wyspa kusi do zwiedzania wspaniałych zamków
i starych, średniowiecznych miast. Warto również zobaczyć „ciche miasto” Mdinę, pospacerować po wyspie
Gozo oraz wybrać się na historyczną wyspę św. Pawła.

Dzień 1:
Spotkanie na lotnisku i wylot na Maltę. Przylot, przejazd
do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny, obiadokolacja,
nocleg.
Dzień 2:
Śniadanie. Przejazd do Valletty, zwiedzanie: Katedra św.
Jana, Pałac Wielkiego Mistrza, Ogrody Barracca, Kościół
św. Pawła z relikwiami Świętego. Przejazd do Mdina i
Rabat, zwiedzanie: kościół św. Pawła, grota św. Pawła
gdzie apostoł został znaleziony po rozbiciu statku w 60
roku. Katakumby św. Pawła, ogrody botaniczne w San
Aston, kościół w Mosta. Kolacja
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Dzień 3:
Śniadanie. Przeprawa promowa na wyspę Gozo
zwiedzanie (odkryty autobus z polskim przewodnikiem
audio): prehistoryczna świątynia Gigantija, Dwejra Lazurowe Okno. Sanktuarium Maryjne w Ta Pinu, Victoria
- stolica wyspy Gozo, Xewkija Church, Powrót promem na
Maltę, kolacja i nocleg.
Dzień 4:
Śniadanie. Całodniowy rejs na Comino, Blue Lagoon,
powrót do hotelu, kolacja i nocleg.
Dzień 5:
Śniadanie, dzień wolny, odpoczynek
przy basenie
hotelowym, lub nad morzem , czas na indywidualne
zwiedzanie obiadokolacja, nocleg
Dzień 6:
Śniadanie, południowo-wschodnia cześć Malty, Sliema,
przejazd prowadzi dookoła Valletty i dalej na południową
część Wielkiego Portu Birgu/Vittorioza, Cospicua, Kalkara
(możliwe zwiedzania cmentarza gdzie sa groby polskich
żołnierzy lotników i marynarzy poległych w obronie M
alty), Miejscowość Tarxien, przejazd dalej na południe do
rybackiej wioski Marsashlock, która słynie z wielu restauracji serwujących owoce morza. Przerwa na posiłek
i kąpiele na pobliskiej plaży. Dalsza trasa prowadzi na południowy brzeg wyspy i odwiedzimy Blue Grotto.
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 7:
Śniadanie, przejazd do Sliemy, rejs statkiem po portach Sliemy i Valletty (Grand Habour, Valletta, Vittorioza,
Kalkara, Mosta od strony wody), zwiedzanie Sliemy, czas wolny, powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg
Dzień 8:
Wykwaterowanie, śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do kraju.
Cena od 430 EUR + lot od 1200 PLN

Cena zawiera:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

7 noclegów w hotelach i pensjonatach ( pokoje 2/3 osobowe z łazienkami )
Przejazdy autokarem lub busem wg programu
wyżywienie w postaci 7 śniadań i 7 obiadokolacji
opiekę polskojęzycznego pilota
ubezpieczenie KL I NNW
turystyczny fundusz gwarancyjny

Cena nie zawiera:
➢ biletów lotniczych ( kwota uzależniona od daty rezerwacji, bagażu, ilości uczestników w grupie )
➢ ewentualnej dopłaty do pokoju jednoosobowego
➢ dobrowolnego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z udziału w pie4lgrzymce / wycieczce ( 3 %
wartości imprezy turystycznej), które musi zostać zawarte w dniu wpłacenia pierwszej zaliczki oraz
ewentualnego podwyższenia kwoty ubezpieczenia o choroby przewlekłe
➢ Obligatoryjnego pakietu do realizacji programu (rezerwacje i wstępy do zwiedzanych obiektów, usługi
przewodnickie, opłaty klimatyczne, koszty zestawu słuchawkowego Tour Guide i inne) Cena pakietu
jest ściśle związana z ilością uczestników na wycieczce. Obligatoryjny koszt pakietu jest kalkulowany
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przy grupie 40 osób. Cena pakietu może być podwyższona ze względu na mniejszą ilość osób w
grupie oraz podwyżkę cen i zostanie podana do wiadomości uczestników przed wycieczką.
Powyższa zmiana nie upoważnia Podróżnego do rezygnacji z uczestnictwa w wycieczce.
Obligatoryjny pakiet do realizacji programu nie podlega rozliczeniu.
➢ napoi do obiadokolacji
UWAGA:
•
•
•
•

kolejność zwiedzania może ulec zmianie
godziny lotu, oraz ceny mogą ulec zmianie – niezależnie od biura
do odbycia pielgrzymki / wycieczki wymagany jest ważny min 6 miesiące od planowanej daty
powrotu dowód osobisty lub paszport
powyższa oferta jest propozycją, w celu zrealizowania wycieczki prosimy o kontakt z biurem !
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