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Malta 

Dzień 1:
Zbiórka uczestników na lotnisku Ławica w Poznaniu około godziny 15.30. Przejście odprawy
bezpieczeństwa i o 17.50 wylot na Maltę. Lądowanie o godzinie 20.40, przejazd do hotelu.
Obiadkolacja, zakwaterowanie i nocleg. 

Dzień 2:
Po  śniadaniu  przejazd  na  całodzienne  zwiedzanie  stolicy  Malty.  La  Valletta zachowała
niesamowity klimat i unikalną zabudowę z czasów kawalerów maltańskich. W programie m.in.
Ogrody  Barraka,  konkatedra  Św.  Jana  ze  słynnym  obrazem  Caravaggia,  Pałac  Wielkich
Mistrzów, wizyta w Narodowym Muzeum Archeologicznym. Czas wolny na lunch (płatny we
własnym zakresie) lub na zakupy.  Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 3:
Po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie. Przejazd w centralną część wyspy do Mdiny,
spacer po malowniczym starym mieście, które było pierwszą stolicą Malty. Następnie udamy
się  do  miejscowości  Rabat,  w  której  odwiedzimy  wczesnochreścijańskie  Katakumby  Św.
Katalda.  Następnie  zobaczymy  Klify  Dingli oraz  Wioskę  Rękodzieła w  Ta  Qali.  Zwiedzanie
Ogrodów Botanicznych św. Antoniego – gdzie znajduje się letnia rezydencja Prezydenta Malty.
Przejazd  do  miejscowości  Mosta,  zwiedzanie  Sanktuarium Wniebowzięcia  Matki  Bożej,  tzw.
Rotundy w Mosta, posiadającego jedną z największych kopuł na świecie. Powrót do hotelu,
obiadokolacja i nocleg. 

Dzień 4:
Po  śniadaniu  przejazd  na  prom  i  przepłynięcie  na  sąsiednią  wyspę  Gozo, która  słynie
z  pięknych  krajobrazów  i  dużo  spokojniejszej  atmosfery  od  głównej  wyspy.  Zobaczymy
wyjątkowe  świątynie  megalityczne  Ggantija,  zaliczane  do  jednych  z  najstarszych  budowli
świata. Następnie dalszy objazd po Gozo, podczas którego czeka nas wizyta w średniowiecznej
cytadeli (Cittadella) w Victorii oraz pozostałości po Azurowym Oknie i piękna zatoka w Dwerja,
zatoka w Xlendi. Powrót promem na Maltę, przejazd do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.

Dzień 5:
Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
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Dzień 6:
Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
Fakultatywnie: wieczorne  zwiedzanie  Malta  by  night  piętrowym  autokarem  (cena  do
potwierdzenia) – realizowane przy min. 14 osobach.

Dzień 7:
Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg. 
Fakultatywnie: rejs po portach Valletty (cena do potwierdzenia) lub całodzienny rejs na wyspę
Comino  –  najmniejsza  zamieszkana  wyspa  Archipelagu  Wysp  Maltańskich   i  Blue  Lagoon
– cieśnina pomiędzy wyspami Comino i  Cominotto, najważniejsza atrakcja na Malcie,  która
przyciąga turystów turkusowymi wodami (cena do potwierdzenia).

Dzień 8:
Śniadanie w hotelu, wykwaterowanie. Przejazd w okolice Wielkiego Portu na zwiedzanie Trzech
Miast, jak nazywane są  Vittoriosa,  Senglea i  Cospicua.  Przejazd obok Cospicua do Vittoriosa,
spacer  wąskimi  uliczkami  pomiędzy  zabytkowymi  budynkami.  Punkt  widokowy  z  Ogrodów
Gardjola na Wielki  Port  i  Fort  Saint Angelo.  Przejazd do   Marsaxlokk,  najpiękniejsze wioski
rybackiej  na  wyspie,  w  porcie  cumują  kolorowe łodzie.  Przejazd  do  południowo-zachodniej
części wyspy,  postój przy punkcie widokowym z panoramą  Błękitnej Groty - zespołu jaskiń i
grot skalnych, które są naturalnie rzeźbione przez morskie fale, wpływnięcie do Błękitnej Groty
– możliwość zależna od pogody. Transfer  na lotnisko.  Wylot o 21.05, lądowanie w Poznaniu i
zakończenie wycieczki. 

UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie.

Termin: 05-12.10.2023
Cena: 3180 zł + 200 € od osoby

Cena obejmuje:
 Przelot i opłaty lotniskowe (miejsca w samolocie przydzielane są losowo),
 7 noclegów, pokoje 2-osobowe z łazienkami,
 Wyżywienie: 7 śniadań i 7 obiadokolacji (zgodnie z programem), 
 Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników,
 Opiekę renomowanego pilota,
 Transfery autokarem na wyłączność grupy na miejscu,
 ubezpieczenie  KL  180  000  PLN  i  NNW  10  000  PLN  (nie  obejmuje  chorób

przewlekłych), uczestników prosimy o zabranie kart EKUZ,
 opłaty parkingowe i drogowe,
 obowiązkową składkę TFG i TFP,
 VAT-marża.

Cena nie obejmuje: 
 Obowiązkowej dopłaty do zestawów audioguide – ok. 50 zł/os., 
 Dopłaty do zakwaterowania w pokoju 1-osobowym – ok. 1050 zł, 
 Transportu na lotnisko,
 Dodatkowego bagażu, 
 Wydatków własnych. 
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Rozkład lotów:
05.10.2023 Poznań 17.50 → 20.40 Malta 
12.10.2023 Malta 21.05 → 23.55 Poznań

Uwagi: 
Z uwagi na pandemię Covid-19, możliwe jest nałożenie przez Maltę dodatkowych warunków,
które podróżni muszą spełnić przed wjazdem oraz po przylocie. Szczegółowe informacje na
temat aktualnie obowiązujących przepisów, w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną,
znajdą Państwo na stronie: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

Obywatele Polscy mogą przekraczać granicę zarówno na paszporcie, jak i dowodzie osobistym.
Rekomendujemy jednak, oprócz dowodu osobistego,  posiadanie zawsze ze sobą paszportu.
Radzimy także podczas podróżowania przechowywać dowód osobisty i  paszport  w różnych
miejscach. W przypadku kradzieży/zagubienia jednego z dokumentów, będzie możliwy powrót
z Malty do Polski na drugim dokumencie. 

Warunki rezerwacji:
Istnieje możliwość wykupienia Ubezpieczenia Kosztów Rezygnacji z Wyjazdu i Kosztów Skrócenia
Uczestnictwa w Imprezie  –  do 7 dni  od daty podpisania  umowy.  Koszt  około 5,5% wartości
imprezy.

Ubezpieczenie  Kosztów  Leczenia  zawarte  w  cenie  wycieczki  nie  obejmuje  następstw  chorób
przewlekłych (choroby  zdiagnozowanej  i  leczonej,  będącej  pod  kontrolą  lekarza,  mającą
długotrwały  przebieg)  –  np.  nadciśnienie,  choroby  układu  krążenia,  cukrzyca,  miażdżyca,
alergia,  choroby  związane  z  tarczycą,  choroby  nowotworowe  –  zalecamy  wykupienie
dodatkowego  ubezpieczenia  na  czas  podróży  –  osoby  zainteresowane  prosimy  o  kontakt
z biurem.
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