MALTA 8 DNI
(wypoczynek + zwiedzanie)

TERMIN :14-21.10.2020 (środa – środa)
KOSZT: 1990 zł + 1200 zł samolot
Dzień 1: 14.10 (środa)
05.00 – spotkanie organizacyjne na lotnisku we Wrocławiu,
05.15 – nadanie bagażu głównego, kontrola
bezpieczeństwa,
07.15 – wylot z Wrocławia, przelot,
09.50 – przylot na Maltę, odbiór bagażu głównego,
transfer do m. Bugibba (ok. 30-40 min), zakwaterowanie
w hotelu, czas wolny, obiadokolacja, nocleg
Dzień 2: 15.10 (czwartek)
śniadanie,
09.00 przejazd do Valletty – stolicy Malty, zwiedzanie:
Ogrody Barraka, konkatedra św. Jana, Pałac Wielkich
Mistrzów, ruiny Royal Opera, pomnik Jana LaVallette –
założyciela Malty, przerwa na lunch, przejazd do malowniczej aglomeracji tworzącej
tzw. „Trzy Miasta” - Vittoriosa – Senglea – Cospicua, podziwianie wysokich murów
miejskich, Fortu św. Anioła i zapoznanie się z historią
porażki oddziałów osmańskich podczas Wielkiego
Oblężenia Malty w 1565 r. 17.00 powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg
Dzień 3: 16.10 (piątek)
śniadanie, plażowanie, odpoczynek, korzystanie z basenu,
obiadokolacja, nocleg,
Dzień 4: 17.10 (sobota)
śniadanie, 09.00 - przejazd do Mdiny, spacer po
zabytkowym malowniczym starym mieście, które było
pierwszą stolicą Malty. 11.00 - następnie Rabat – wizyta w
kościele św. Pawła oraz Groty (w której Święty znalazł
schronienie) i Katakumb, 12.30 - Klify Dingli, , a później
stanowisko archeologiczne Hagar Qim – gdzie zobaczymy
megalityczne świątynie pochodzące z III i IV w. przed

Chrystusem. Dalej Blue Grotto (jeśli pozwolą warunki wpłynięcie do Błękinej Groty
łodziami), przejazd do Marsaxlokk – malowniczej rybackiej wioski Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.
Dzień 5: 18.10 (niedziela)
śniadanie, plażowanie, odpoczynek, korzystanie z basenu, dla chętnych możliwość
uczestniczenia w Mszy Świętej, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 6: 19.10 (poniedziałek)
śniadanie,
08.00 - Wyjazd na prom, 09.00 - Prom i przepłynięcie na wyspę Gozo: zwiedzanie
najważniejszych atrakcji Gozo - Ramla Bay, Marsalforn i Salt Pans, Dwejra i
pozostałości po Azurowym oknie, Inland Sea, Xlendi, stolica Victoria i Cytadela, 16.30
- powrót promem na Maltę 17.00 - transfer do hotelu, obiadokolacja, nocleg,
Dzień 7: 20.10 (wtorek)
śniadanie, plażowanie, odpoczynek, korzystanie z basenu,
obiadokolacja, nocleg,
Dzień 8: 21.10 (środa)
śniadanie, przejazd na lotnisko, 10.15 wylot do Wrocławia, 13.00 przylot, odbiór
bagaży, zakończenie wycieczki.
Cena nie zawiera: lokalnych przewodników, biletów wstępu, eco tax –

80 euro

Cena zawiera : bilet lotniczy Ryanair WROCŁAW- MALTA, MALTA- WROCŁAW
7 x nocleg w Hotelu Topaz *** w m. Bugibba na Malcie,
7 x śniadanie, 7 x obiadokolacja,
7 x 1,5 l wody mineralnej i 0,75 l wina na 4 osoby do obiadokolacji,
transfer klimatyzowanym autokarem lotnisko – hotel, hotel – lotnisko,
- transport klimatyzowanym autokarem na 3 wycieczkach,
- usługa pilota wycieczek,
- Tour Guide System (system bezprzewodowy),
- ubezpieczenie KL 15.000 Euro/os., KR – 5.000 Euro/os., NNW 3.000 Euro/os., BP – 300 Euro/os.
- opłaty parkingowe, podatek VAT,

Warunek uczestnictwa w wycieczce :
Wpłata 1200 zł – na poczet biletu lotniczego – do 15.01.2020 r.
Terminy wpłat : do 30.03.2020-- 600 zł, do 30.05.2020 – 600 zł
do 30.07.2020 – pozostała suma tj. 790 zł
INFORMACJE I ZAPISY: STENIA JERCHA GRYZIK
poniedziałki godz. 10.00 biblioteka biuro Zarządu

