
MALTA 
WYCIECZKA POBYTOWO - OBJAZDOWA
LOT   BEZPOŚREDNI z KRAKOWA

 2 – 9 październik 2023

1 dzień:  zbiórka uczestników na lotnisku  /wcześniejsza odprawa online przez BTZ PTTK/.  Spotkanie z
pilotem grupy w Hali Odlotów. Odprawa bagażowa i bezpieczeństwa. Wylot  o godzinie ….  Przylot na Maltę o
godzinie…. . Przejazd autokarem do hotelu.  Zakwaterowanie, odpoczynek, obiadokolacja, nocleg.

2 dzień: VALLETTA i 3 MIASTA - po śniadaniu przejazd do Valletty - stolicy Malty. W programie: kościół św.
Pawła  Rozbitka.  Następnie  Ogrody  Barraka,  Konkatedra  św  Jana,  Pałac  Wielkich  Mistrzów,  ruiny  Royal
Opera, pomnik Jana de LaVallette założyciela Malty. W godzinach południowych przerwa na kawę, lunch,
zakupy etc
Następnie przejazd do Vittoriosa (dawiej Birgu) - malowniczego portowego miasta na Malcie, położonego na
przeciwko Valletty (z drugiej strony Wielkiego Portu) pomiędzy zatokami Kalkara i Dockyard w bezpośrednim
sąsiedztwie miast  Senglea i  Cospicua z którymi tworzy aglomerację (tzw.  Trzy Miasta). Oprócz wysokich
murów miejskich powstał wtedy także połączony z miastem mostem zwodzonym imponujący Fort św. Anioła.
Fortyfikacje te odegrały istotną rolę w trakcie Wielkiego Oblężenia Malty, które miało miejsce w 1565 roku.
Odziały  osmańskie  poniosły  wtedy  sromotną  porażkę,  która  zahamowała  ich  dalszą  ekspansję  i  podbój
kolejnych europejskich państw. Około godziny 17 – 18.00  powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

3 dzień:  po śniadaniu  wycieczka  -  MDINA, RABAT i POŁUDNIE MALTY - przejazd do Mdiny, spacer po
zabytkowym malowniczym starym mieście, które było pierwszą stolicą Malty. Następnie Rabat – nawiedzenie
kościoła św. Pawła oraz Groty (w której Święty znalazł schronienie) i Katakumb.  Przerwa na obiad  - we
własnym  zakresie.  Następnie Klify  Dingli, Hagar  Qim  Temple -  neolityczne  świątynie  -  stanowisko
archeologiczne  Hagar  Qim –  gdzie  zobaczymy  megalityczne  świątynie  pochodzące  z  III  i  IV  w.  przed
Chrystusem, Przejazd do Blue Grotto (jeśli pozwolą warunki rejs do Błękitnej Groty łodziami). Obiadokolacja i
nocleg w hotelu.

4 dzień: DZIEŃ WOLNY DO WŁASNEJ DYSPOZYCJI lub wycieczka fakultatywana  COMINO i BLUE
LAGOON, DZIEŃ RELAKSU.  Po śniadaniu całodzienny /godz. 9.30 -16.30/   rejs na Comino, po drodze
krótkie  postoje  w  interesujących  miejscach  na  podziwianie  pięknych,  naturalnych  formacji  skalnych  Blue
Lagoon.  Koszt  35,00  Euro / osoba . Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg.

5 dzień:   DZIEŃ WOLNY DO WŁASNEJ DYSPOZYCJI: ODPOCZYNEK, PLAŻOWANIE, INDYWIDUALNE
ZWIEDZANIE  śniadanie , obiadokolacja i nocleg.



6 dzień:  DZIEŃ WOLNY DO WŁASNEJ DYSPOZYCJI: ODPOCZYNEK, PLAŻOWANIE, INDYWIDUALNE 
ZWIEDZANIE  lub WYCIECZKA FAKULTATYWNA – dodatkowo płatna 45 euro/os.z przewodnikiem i biletami
wstępu  CAŁODZIENNY WYJAZD NA MAGICZNĄ WYSPĘ GOZO: 
07.30 - Śniadanie.
08.00 - Wyjazd na prom
09.00 - Prom i przepłynięcie na na wyspę Gozo
10.00-16.30 - Zwiedzanie wszystkich podstawowych atrakcji Gozo - Ramla Bay, Marsalforn i Salt Pans, 
Dwejra i pozostałości po Azurowym Oknie, Insland Sea, Xlendi, stlica Victoria i Cytadela, Kościół w Xewkija,
16.30 - powrót łodzią na Maltę
17.00 - transfer do hotelu

7 dzień: PÓŁOCNA  i ŚRODKOWA MALTA – po śniadaniu przejazd do Sanktuarium Matki Bożej w Mellieha,
Msza Św. Następnie przejazd do Popeye Village w Mellieha gdzie był kręcony film o słynnym piracie Popeyu,
dalej jedziemy do miejscowości Mosta, gdzie znajduje się kościół posiadający jedną z największych kopuł na
świecie, zwiedzanie MOSTA DOME, zwiedzanie Ogrodów Botanicznych św. Antoniego – gdzie znajduje się
letnia rezydencja Prezydenta Malty. Wioska Rękodzieła/Craft Village w Ta Qali. Kolejno  przejazd do Sliemy i
Harbour  Cruise  -  dwugodzinny  rejs  po  portach  Sliemy i  Valletty,  podziwianie  historycznych  umocnień
obronnych od strony morza. Około godziny 17.00 powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

8 dzień:  po śniadaniu wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko.  Odprawa bagażowa godz. Wylot z
Malty godz.

Cena:  3.950,00 zł – przy grupie min. 35 os.

Cena:  3.800,00 zł - przy grupie min. 45 os.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
- przelot  liniami lotniczymi Ryanair lub Wizz Air  bagaż rejestrowany 20 kg 
- 7 noclegów w Hotelu***+   ,  pokoje 2,3 osobowe z łazienkami
- 7 śniadań  i  7 obiadokolacji
- transfery autokarowe: Lotnisko – Hotel – Lotnisko
- autokar na   wycieczek zgodnie z programem
- opieka pilota 
- ubezpieczenie KL 20.000,00 pln ( z chorobami przewlekłymi i Covid,), NNW  15.000,00 Pln,
- Fundusze Turystyczne i podatek VAT

CENA NIE ZAWIERA;
- opłaty za przewodników lokalnych i biletów wstępu , Rejs  po wielkim Porcie, zestawów słuchawkowych Tour 
Guide system; 120  Euro
- wycieczek fakultatywnych jw. Wyspa Comino 35,00 Euro wyspa Gozo  45,00 Euro . Płatne u pilota grupy 
  
                                      Propozycja programu ramowego. Kolejność zwiedzania może ulec drobnym zmianom.

                                                 Do zobaczenia - Sławek


