
Na Malcie znajduje się tyle kościołów, ile dni 
w roku. Często na kościelnych wieżach pojawiają 
się aż dwa zegary: jeden prawdziwy, drugi zaś 
namalowany, ponieważ dawniej wierzono, 
że fałszywy zegar zmyli diabły i dzięki temu 
nie zdążą porwać odchodzących dusz!

MALTA

W PROGRAMIE: HOTEL wow :)

Hotele 3* położone w nadmorskiej miejscowości
Sliema (ok. 10 km od Valletty), z której pływają 
tramwaje wodne oraz odjeżdżają autobusy 
podmiejskie do Valletty. Hotele położone są 
ok. 500 m od morza. Wszystkie hotele oferują 
zakwaterowanie w pokojach 2-osobowych 
(możliwość 1 dostawki) z łazienką, TV i telefonem.
Wyżywienie: śniadania.

 ★ La Valletta
 ★ Mdina i Rabat
 ★ Mosta i Klify Dingli
 ★ Rejs na wyspę Gozo 
 ★ Błękitna Grota
 ★ Marsaxlokk

Terminy i ceny na www.matimpex.pl36

DZIEŃ 1: Zbiórka na wybranym lotnisku, odprawa i przelot 
na Maltę. Transfer do hotelu i zakwaterowanie. Przejazd 
do Valletty i spacer po starym mieście:
• Konkatedra św. Jana Chrzciciela – pierwsza barokowa 

świątynia w Europie. Zwiedzanie Katedry oraz Orato-
rium, w którym znajduje się obraz Caravaggia „Ścięcie 
św. Jana”

• Pałac Wielkiego Mistrza, pełniący dziś funkcję siedziby 
prezydenta Malty, Triq ir-Repubblika – reprezentacyjna 
ulica Valletty

• Dolne i Górne Ogrody Barakka, z których roztacza się
wspaniały widok na Wielki Port i maltańskie Forty. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek (średnia cena 
obiadokolacji w restauracji na Malcie to ok. 15-20 €). 
Wieczorem powrót do hotelu i nocleg. 
Uwaga!  W zależności od godzin lotu zwiedzanie
Valletty będzie realizowane w pierwszym lub ostatnim 
dniu wycieczki!

DZIEŃ 2: Po śniadaniu wycieczka po Malcie. W programie 
m.in.:
• Mosta, w której znajduje się słynna Rotunda, zwieńczona 

czwartą co do wielkości kopułą w Europie
• Krótka wizyta w Ta’Quali, gdzie tradycyjnymi metodami 

wyrabia się szkło i ceramikę
• Mdina, zwana cichym miastem. Spacer po cytadeli oraz 

czas na zagubienie się w labiryncie uliczek dawnej stolicy
• Rabat, gdzie znajdują się największe na Malcie Katakumby 

św. Pawła 
• Przejazd wzdłuż Klifów Dingli, z których roztacza się

zapierający dech w piersiach widok na wysepkę Filfla 
(postój w punkcie widokowym) aż do kompleksu świątyn-
nego w Hagar Qim – zwiedzanie liczących sobie ponad
4000 lat świątyń. 

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 3: Po śniadaniu wycieczka na Gozo – drugą co
do wielkości wyspę Republiki Maltańskiej. W programie 
senne miasteczko Victoria – spacer przez pastelowe 
uliczki miasta do kamiennej średniowiecznej cytadeli. 
Następnie przejazd do Zatoki Dwejra, skąd rozciąga się 
piękny widok na po bliskie klify. Popołudnie przeznaczone 
na plażowanie i wypoczynek w urokliwych, niewielkich 
zatoczkach Gozo. 
W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg. 

DZIEŃ 4: Po śniadaniu wycieczka do Błękitnej Groty – 
jednego z najpiękniejszych miejsc na całej Malcie. Rejs 
łódeczkami do groty, w której woda ma przepiękny lazu-
rowy kolor. Następnie przejazd do portowego miasteczka 
Marsaxlokk, słynącego z tradycyjnych kolorowych łóde-
czek. Po południu dalsze zwiedzanie Valletty:
• Kościół Rozbicia Statku św. Pawła, gdzie znajdują się

relikwie związane z Apostołem 
• Malta Experience – multimedialny spektakl przedstawia-

jący wydarzenia z 5000 lat historii Malty
• Dla chętnych wizyta w Narodowym Muzeum Archeolo-

gicznym (ok. 5 €)
• W czasie zwiedzania będzie możliwość spróbowania dań 

charakterystycznych dla kuchni maltańskiej, np. potrawki 
z królika, daktylowo-anyżowych ciasteczek mqaret, słod-
ko-gorzkiego napoju kinnie, wyrobów z opuncji bajtra czy
owczego sera gbejna.

W czasie zwiedzania – przerwa na posiłek. Wieczorem 
powrót do hotelu i nocleg.

DZIEŃ 5: Po śniadaniu wykwaterowanie, transfer na
lotnisko, odprawa i przelot do kraju.

CENA OD 2099 zł

City break MALTA DNI
5 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

• Przelot na wybranej trasie (wraz z opłatami lotni-
skowymi)

• Bagaż podręczny (cena NIE zawiera bagażu głównego, 
istnieje możliwość dopłaty do dużej walizki)

• Transfer lotnisko – hotel – lotnisko 
• Transfer busem/autokarem w 2. i 3. dniu wycieczki 
• Zakwaterowanie w hotelu 3*
• Pokoje 2-osobowe z łazienkami
• Śniadania
• Opieka pilota
• Ubezpieczenie podstawowe Signal Iduna (KL, NNW, 

CHP i bagaż)

KOSZTY DODATKOWE: 

• 100-120 € – koszty realizacji programu (wstępy,
przewodnicy, komunikacja miejska, prom, łódki)

• 0,5 €/os./noc – podatek miejski
• Opcje dla chętnych są dodatkowo płatne. Rejs 

do Błękitnej Groty uzależniony jest od warunków 
pogodowych

PORTY WYLOTU GDN • POZ • KTW • WAW • WRO



MALTA TERMINY I CENY 

Wylot z WARSZAWY 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-10 - 2018-04-14 5 KL - katalog 2199 zł 

2018-05-15 - 2018-05-19 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-06-12 - 2018-06-16 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-09-18 - 2018-09-22 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-10-16 - 2018-10-20 5 FM - first minute 2099 zł 

Wylot z GDAŃSKA 

termin dni typ oferty cena od osoby 

2018-04-11 - 2018-04-15 5 KL - katalog 2199 zł 

2018-05-16 - 2018-05-20 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-06-13 - 2018-06-17 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-09-19 - 2018-09-23 5 FM - first minute 2099 zł 

2018-10-17 - 2018-10-21 5 FM - first minute 2099 zł 

Cenę FM first minute prosimy sprawdzić przed rezerwacją, czy jest nadal aktualna. 

Rezerwacje: B.P. TRAVELAND 
10-015 Olsztyn,    ul. Knosały 7/4,     Tel.:  89 539 01 01 

tra ve lan d @tra ve la n d. co m .p l  

www.traveland.com.pl 

mailto:traveland@traveland.com.pl



