
 

MALTA  
zakwaterowanie u rodzin 

 8 DNI SAMOLOTEM 
* w cenie przelotu bagaż podręczny (1 sztuka 55x45x23 cm) 

 * cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych 

1995 zł/os. przy grupie 40 uczestników + 4 osoby opieki 
(bez kursu językowego) 

2695 zł/os. przy grupie 40 uczestników + 4 osoby opieki 
(z kursem językowym) 

1. Dzień: 
Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed wylotem. Przelot (07:15 – 10:10) na Maltę. Przejazd 
z lotniska do Sliemy, spotkanie z rodzinami goszczącymi, zakwaterowanie u rodzin, 
obiadokolacja, nocleg. 
 
2. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, całodzienna wycieczka na wyspę Gozo. Zwiedzanie: 
Ggantija (kamienne świątynie megalityczne sprzed 3000 lat, zaliczanych do 
najstarszych na świecie, wpisane na listę UNESCO). Następnie przejazd nad zatokę 
Xlendi, dalej przejazd do głównego miasta wyspy, stolicy Victoria, nad którym góruje 
położona na wzgórzu Cittadella, skąd roztacza się szeroki widok na miasto i okolice. 
20:00 Kolacja u rodzin goszczących i nocleg. 
 
3. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, 
9:00-12:50 Lekcje języka angielskiego 
Obiad i przerwa 
14:30-18:30 przejazd i zwiedzanie Valletty (stolicy Malty, dawnej siedziby Zakonu 
Kawalerów Maltańskich): Pałac Wielkiego Mistrza (byłej  siedziby zakonu joannitów; 
wstęp płatny), prokatedra św. Pawła (anglikańska świątynia z 1844r. w stylu 
neoklasycystycznym), dalej Górne Ogrody (Upper Barracca Gardens,  wspaniałe widoki 
na port Grand Harbour oraz warowne mury  Maltańskiego Trójmiasta -Birigu, Bromla i 
Isla), następnie  Konkatedra św. Jana (wstęp płatny), teatr Mandel (trzeci najstarszy 
teatr na świecie, wstęp płatny, 20:00 Kolacja u rodzin goszczących i nocleg. 
 
4. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, 
9:00-12:50 Lekcje języka angielskiego 
Obiad i przerwa 
15:00-18:30 przejazd do Rabatu (co po arabsku znaczy przedmieście, dawnego 
przedmieścia Mdiny), zwiedzanie kościoła św. Pawła (zbudowanego nad grotą, w której 
się ukrywał się po rozbiciu się statku, którym płynął na proces do Rzymu w 60 r). 
Przejazd do Mdiny (starej stolicy Malty). Spacer średniowiecznymi uliczkami i 
zwiedzanie:  katedra św. Piotra i Pawła, Pałac Wielkiego Mistrza Vilheny, Casa Iguanez 
(pałac najstarszego maltańskiego rodu). 20:00 Kolacja u rodzin goszczących i nocleg. 
 
5. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, 
9:00-12:50 Lekcje języka angielskiego 
Obiad i przerwa 
16:00-19:00 Czas do dyspozycji grupy, plażowanie, zakupy, 20:00 Kolacja u rodzin 
goszczących i nocleg. 
 
6. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, 
9:00-12:50 Lekcje języka angielskiego 
Obiad i przerwa 
lub 
15:00 – 18:30: Czas do dyspozycji grupy, plażowanie, zakupy,  



 

20:00 Kolacja u rodzin goszczących i nocleg. 
 
7. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, 
9:00-12:50 Lekcje języka angielskiego i wręczenie certyfikatów. 
Obiad i przerwa 
lub 
15:00 – 18:30: Czas do dyspozycji grupy, plażowanie, zakupy,  
20:00 Kolacja u rodzin goszczących i nocleg. 
 
8. Dzień: 
Śniadanie u rodzin goszczących, przejazd na lotnisko, przelot do Polski (10:40 – 13:35). 
 

Program ramowy, kolejność zwiedzania oraz godziny przelotów mogą ulec 
zmianie. Istnieje możliwość modyfikacji programu. 

 

Świadczenia zawarte w cenie : 
 przelot na trasie Warszawa – Malta – Warszawa (w cenie bagaż podręczny – 1 

sztuka, bagaż główny płatny dodatkowo 400 zł), 
 transfer lotnisko – hotel – lotnisko,  
 zakwaterowanie:  7 noclegów u rodzin w pokojach 2/3- osobowych,  
 wyżywienie: 7 śniadań, 7 kolacji,  
 ubezpieczenie NNW, KL i bagażu, 
 20 zajęć językowych po 45 minut każde (4 dni), grupy 12 osobowe, 

spersonalizowany program kursu, test sprawdzający znajomość języka przed 
przyjazdem grupy, materiały dydaktyczne, dyplom uczestnictwa w kursie, 

 Program zajęć dodatkowych (według programu), 
 opieka Pilota wycieczek. 

   
Dodatkowo płatne: 
- bilety wstępu i komunikacja miejska 60 EUR/os. 
- 7 obiadów 90 EUR/os.. 
 
Wydatki własne  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

ZAPRASZAMY!!! 
 

MALTA 
samolot 

 


