
 

MALTA 
zakwaterowanie u rodzin  

(zakwaterowanie w hotelu/hostelu + 100 zł/os.) 

4 DNI SAMOLOTEM 
* w cenie przelotu tylko bagaż podręczny (bagaż główny od 50 zł/os.) 

 * cena przelotów może ulec zmianie z uwagi na zróżnicowany koszt biletów lotniczych 
* cena dla uczestników w wieku powyżej 17 lat + 80 zł/os. (przy zakwaterowaniu u rodzin)

 
od 1795 zł/os.* – przy grupie 40 uczestników + 3 osoby opieki 
od 1845 zł/os.* – przy grupie 30 uczestników + 2 osoby opieki 
od 1945 zł/os.* – przy grupie 22 uczestników + 2 osoby opieki 

 
 

 

1. Dzień: 

Zbiórka na lotnisku 2 godz. przed odlotem. Przelot bezpośredni na Maltę (05:00 – 08:05). 
Transfer do hotelu, odpoczynek po podróży, przejazd do La Valletty – zwiedzanie stolicy 

Malty: Pałac Wielkich Mistrzów – była siedziby zakonu joannitów, przejście do katedry 
św. Pawła, spacer przez Górne Ogrody (Upper Barracca Gardens), z których rozciągają 
się wspaniałe widoki na port Grand Harbour oraz mury „Trójmiasta. Zwiedzanie katedry 
Jana Chrzciciela oraz teatru Mandel. Obiadokolacja. Nocleg. 
 
2. Dzień:  
Śniadanie. Objazd Wyspy (Malta): Mosty, zwiedzanie miasta słynącej z jednej z trzech 

największych kopuł na świecie przykrywającej kościół Santa Maria Assunta. Przejazd do 
Rabatu, zwiedzanie największej atrakcji miasta – kościoła zbudowanego nad grotą, w 
której ukrywał się św. Paweł. Przejazd do Mdiny – starej stolicy Malty. Przejście 

średniowiecznymi uliczkami do katedry św. Piotra i Pawła, Pałacu Wielkiego Mistrza 
Vilheny, Casa Iguanez. Przejazd na klify Dingli. Obiadokolacja, nocleg. 
 
3. Dzień:  
Śniadanie. Przeprawa promowa na wyspę Gozo. Zwiedzanie Ggantija – kamiennych 

świątyń megalitycznych sprzed 3000 lat, zaliczanych do najstarszych na świecie. 
Przejazd nad zatokę Xlendi, Przejazd do głównego miasta Victoria, nad którym góruje 

położona na wzgórzu cytadela, skąd roztacza się szeroki widok na miasto i okolice. 
Obiadokolacja, nocleg. 
 
4. Dzień:  

Śniadanie, transfer na lotnisko, wylot do Polski (08:35 – 11:30). 
 

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

 

 
 
Świadczenia zawarte w cenie: 

 przelot samolotem oraz opłaty lotniskowe (tylko bagaż podręczny; bagaż głowny 
dodatkowo płatny od 50 zł/os.) 

 transfer autokarem lotnisko – zakwaterowanie – lotnisko, oraz podczas wycieczki 
2, 3 dnia, 

 zakwaterowanie – 3 noclegi u rodzin goszczących, 
lub w hotelu/hostelu (dopłata 100 zł/os.)  

 wyżywienie: 3 śniadania, 3 obiadokolacje, 
 ubezpieczenie NNW, KL oraz bagażu 
 opieka pilota wycieczek. 
 
Obowiązkowo dodatkowo płatne ok. 5 EUR/ os. : 

 Bilety na komunikację miejską 5 EUR/os (cena dla osób poniżej 18 lat) 
 
Do wyboru, nieobowiązkowe dodatkowo płatne w EUR/ os. 

- lista biletów wstępu (patrz tabela wstępów) 

 

 

 

 

 

 

 

ZAPRASZAMY!!! 

 


