
                         MALTA  - wypoczynek i zwiedzanie                                                                                                           

                                                                                                                                                     

TERMIN; 14 - 21.10.2020 

CENA: 1660zł + bilet lotniczy  
 

  1 DZIEŃ: środa 

05.00  - Zbiórka uczestników NA LOTNISKU WE Wrocławiu  
07.15  -  wylot z lotniska 

Przylot na Maltę o godz.  09.50   transfer do hotelu, zakwaterowanie. Po południu czas wolny. 
Obiadokolacja. 
  

2 DZIEŃ:  czwartek - Śniadanie. Następnie przejazd do Valetty i zwiedzanie: 

Ogrody Barracca ,bogato złocona konkatedra św. Jana Chrzciciela z obrazem Carravaggia "Ścięcie św. 

Jana"Pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Św. Jana - obecna siedziba prezydenta Malty 

Manuel Theatre - trzeci nieprzerwanie działający teatr na świecie (dawna siedziba zakonników), 
przejście po fortach 

Czas wolny na filiżankę kawy na starówce. 
Przepłynięcie tramwajem wodnym  do Vittoriozy/Birgu, spacer po  3 miastach a w nich  fort Saint 
Angelo, pałac inkwizytora. 

Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 
3 DZIEŃ: piątek - Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek lub realizację własnego programu. 

Obiadokolacja. Nocleg. 
 

4 DZIEŃ: sobota - Śniadanie.Wyprawa na wyspę Gozo. Przejazd autokarem do terminalu 
promowego, przeprawa. Objazd wyspy odkrytym piętrowym autokarem: 
Zatoka Ramla Bay - legendarne miejsce, w którym przebywał Odyseusz, chwila czasu wolnego na 

kąpiele w morzu Saint Pans - miejsce, gdzie pozyskiwano wcześniej  sól. 
Victoria - stolica wyspy z  górującą nad miastem cytadelą wybudowaną przez Aragonczyków, XVII-
wieczna barokowa katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny 

Ta Pinu - sanktuarium Maryjne  z pamiątkami po odwiedzinach papieży Jana Pawła II i Benedykta XVI. 
Powrót promem na Maltę, przejazd do hotelu, obiadokolacja. 
 

5 DZIEŃ: niedziela - Śniadanie. 
Dzień wolny na wypoczynek lub realizację własnego programu. Obiadokolacja. Nocleg 

 

 6 DZIEŃ :poniedziałek -  Śniadanie.Całodniowy rejs Comino – Błękitna Laguna  Plażowanie i 
kąpiele w morzu. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
 

7 DZIEŃ: wtorek – Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek lub realizację własnego programu. 
Obiadokolacja. Nocleg Dla chętnych przejazd autobusem do  Mdiny dawna stolica Malty, położona jest 
w centralnej części wyspy Malta. Jest to średniowieczne miasto z wąskimi uliczkami, położone na 

wzgórzu, skąd roztacza się szeroki widok na wyspę. 
 

8 DZIEŃ:środa Śniadanie, wykwaterowanie. Wyjazd z hotelu na lotnisko o  10.15 Wylot do Polski 
 
 

UWAGA! Kolejność zwiedzania może ulec   zmianie! 
 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Malta
https://pl.wikipedia.org/wiki/Malta_(wyspa)


Dodatkowe informacjie 

 
Na bilety wstępów/katedry Valetta  ,  prom na Gozo,  tramwaj wodny do Vittoriozy, lokalnych przewodników 

oraz taksę turystyczną płatną w hotelach prosimy przygotować  100 EUR. 
 
Świadczenia 
przelot samolotem linii Ryanair  Wrocław  – Malta – Wrocław –dodatkowo płatny 
bagaż podręczny o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55cm x 40cm x 20cm oraz dodatkowa mała torebka 40cm 
x 20cm x 25cm 
transfery lotnisko - hotel - lotnisko (autokar, bus lub komunikacja lokalna) 
7 noclegów w hotelu 3* 
śniadania i obiadokolacje 
wycieczka na Gozo - bus na transfer do portu  i odkryty  autokar po Gozo,  
opieka pilota – przewodnika 
ubezpieczenie Signal Iduna Travel KL (15.000 EUR), NNW (15.000 PLN). 
                                                                                                                

Warunek uczestnictwa w wycieczce :  

               Wpłata 1200 zł – na poczet biletu lotniczego – do 15.01.2020 r. 
 

Terminy wpłat : do 30.03.2020 -- 500 zł,        do 30.05.2020 – 500 zł 

                                         do 30.07.2020 – pozostała suma tj. 660 zł 

 

INFORMACJE I ZAPISY:  STENIA JERCHA GRYZIK 

                       poniedziałki godz. 10.00  biblioteka biuro Zarządu 


