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MALTA 

06-13.05.2020/ 30.09-07.10.2020 (8 DNI) 2980 PLN 

Dzień pierwszy   

Przelot na trasie Gdańsk-Malta. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja 
Dzień drugi 

Śniadanie. Przejazd do stolicy Malty Valletty. Spacer po mieście, podczas którego zobaczymy Katedrę św. Jana, Pałac 
Wielkiego Mistrza oraz Ogrody Barrakka wraz z tarasami widokowymi. Przejazd do dawnej stolicy Malty Mdina -  
„cichego miasteczka”  pełnego wąskich, krętych uliczek, których labirynt prowadzi na obronne mury, skąd rozpościera 
się panorama na całą wyspę. Tuż za murami Mdiny znajduje się miasto Rabat, w którym zwiedzimy Grotę Św. Pawła, 
gdzie apostoł schronił się po tym, gdy jego statek rozbił się na morzu. Dzień zakończymy podziwianiem formacji 
skalnych - Klifów Dingli. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
Dzień trzeci 

Śniadanie. Przeprawa promowa na urokliwą wyspę Gozo: zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO stanowiska 
archeologicznego Ggantija, wraz z megalitycznymi świątyniami (jednymi z najstarszych kamiennych budowli na 
świecie), Dwejra - Lazurowe Okno, sanktuarium Maryjne w Ta Pinu, Victoria - stolica wyspy Gozo. Powrót do hotelu, 
obiadokolacja 
Dzień czwarty 

Śniadanie. Południowo-wschodnia cześć Malty: m.in. Sliema, przejazd dookoła Valletty i dalej na południową część 
Wielkiego Portu przez Birgu/Vittoriosa, Cospicua, Kalkara (możliwe zwiedzania cmentarza, gdzie znajdują się groby 
polskich żołnierzy lotników i marynarzy poległych w obronie Malty), miejscowość Tarxien, przejazd dalej na południe 
do najstarszej, maltańskiej rybackiej wioski Marsaxlokk, słynącej z wielu restauracji serwujących owoce morza. 
Przerwa na relaks nad morzem. Rejs małymi łódkami do błękitnych grot Blue Grotto. Powrót do hotelu. Obiadokolacja 
Dzień piąty 

Śniadanie. Całodniowy rejs Katamaranem na Wyspę Comino, po drodze krótkie postoje w interesujących miejscach na 

podziwianie pięknych, naturalnych formacji skalnych Blue Lagoon. Powrót do hotelu, obiadokolacja 
Dzień szósty 

Śniadanie. Dzień odpoczynku przy basenie hotelowym lub nad morzem, czas na indywidualne zwiedzanie. Uroczysty 
wieczór maltański z przysmakami i muzyką folkową 
Dzień siódmy 

Śniadanie. Dzień odpoczynku przy basenie hotelowym lub nad morzem, czas na indywidualne zwiedzanie. 
Obiadokolacja 
Dzień ósmy 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Przelot na trasie Malta-Gdańsk 
 
CENA  ZAWIERA:   

• transport klimatyzowanym autokarem na terenie Malty 

• zakwaterowanie (7 noclegów, hotel 3*) 

• wyżywienie: śniadania i obiadokolacje ( w tym uroczysty wieczór maltański) 

• bilety wstępów do zwiedzanych obiektów i atrakcji turystycznych 

• całodniowy rejs katamaranem na wyspę Comino 

• opiekę pilota  oraz polskojęzycznych przewodników  

• ubezpieczenie turystyczne: KL – 30.000 EUR, NNW – 15.000 PLN, CP – ubezpieczenie od chorób przewlekłych 
 
 CENA NIE ZAWIERA:  

• Przelotu na trasie Gdańsk -Malta-Gdańsk 

 

*program jest ramowy i kolejność zwiedzania może ulec zmian 
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