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RABAT – MDINA – VALLETTA – WYSPA GOZO                        

BLUE GROTTO – WYSPA COMINO   

 

1 dzień - zbiórka na lotnisku przy stanowiskach odprawy Wizzair. Wylot według rozkładu. Przejazd 
do hotelu w okolicach Mellieha. Zakwaterowanie. Obiadokolacja i nocleg.  

2 dzień - Śniadanie. Przejazd do Rabatu: kościół św. Publiusza zbudowany nad Grotą św. Pawła, 
Katakumby św. Agaty, Muzeum Wignacourt. Mdina: pierwsza stolica wyspy zwana dzisiaj 
Miastem Ciszy. Spacer po krętych uliczkach pomiędzy pałacami starych, arystokratycznych rodów 
maltańskich do Katedry św. Pawła. Czas wolny. Przejazd na Dingli Cliffs najwyższy punktu na 
Malcie ze wspaniałym widokiem na Morze Śródziemne. W drodze powrotnej postój przy tzw. 
Popey Village – miasteczku zbudowanym jako makieta do filmu o przygodach Popey'a. 
Obiadokolacja i nocleg.  

3 dzień - Śniadanie. Wycieczka do stolicy Malty – Valletty: zobaczymy Katedrę Św. Jana Chrzciciela 
wraz z obrazem Caravaggia oraz miejscem pochówku Wielkich Mistrzów Zakonu, Ogrody Baracca, 
Kościół św. Pawła Rozbitka z relikwiami Świętego, Pałac Wielkiego Mistrza. Czas wolny, po którym 
wyruszymy na rejs po Zatokach Wielkiego Portu. Następnie przejazd do świątyń megalitycznych 
Hagar Qim. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  

4 dzień - Śniadanie. Czas wolny, plażowanie na jednej z największych plaż na Malcie. 
Obiadokolacja i nocleg.  

5 dzień - Śniadanie. Wycieczka na Gozo siostrzaną wyspę Malty. Przejazd do portu w Cirkewwa . 
Przeprawa promowa do miasteczka Mgarr. Objazd wyspy rozpoczniemy od wizyty w Xwenji Bay 
gdzie będziemy mogli zobaczyć słynne panwie solne oraz zobaczyć miejsce gdzie miała znajdować 
się słynna Grota Kalipso. Następnie przejazd do zatoki Xlendi na obiad z najlepszych morskich 
produktów jakie oferuje wyspa. W drodze powrotnej zobaczymy m.in: Sanktuarium Tapinu oraz 
cytadelę w stolicy Viktorii. Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg.  

 

MALTA 
z wypoczynkiem nad morzem 
 
Termin – dowolny 
Cena – od 2900 PLN + €120 
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6 dzień - Śniadanie. Przejazd do słynnej Blue Grotto. Rejs łódkami do najsłynniejszej groty na 
Malcie, które mieni się wszystkimi odcieniami błękitu. Następnie zwiedzanie 3 miast: Senglea 
/Cospicua / Vittoriosa to właśnie tu mieszkali rycerze Maltańscy przed wybudowaniem Valletty, 
Cmentarz Morski w Kalkarze z grobami polskich lotników RAF. W drodze powrotnej wizyta w 
Mosta: Kościół p.w. WNMP z jedną z największych kopuł na świecie. Powrót do hotelu. 
Obiadokolacja i nocleg.  

7 dzień - Śniadanie. Całodzienny rejs na Wyspę Comino z morskimi kąpielami w Błękitnej Lagunie. 
Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg. Możliwość zorganizowania Wieczoru Maltańskiego 
(płatne dodatkowo 30 EUR)  

8 dzień - Śniadanie. Wykwaterowanie z hotelu. Wizyta w rybackich portach Marsaxlok i 
Marsaskala gdzie będziemy mogli zobaczyć tradycyjne, kolorowe łódki luzzu. Przejazd na lotnisko. 
Wylot do Polski według rozkładu. 

 

CENA 2900 PLN 

CENA ZAWIERA: 
 przelot samolotem rejsowym, bagaż 

rejestrowany oraz podręczny, 
 przejazd komfortowym autokarem 

na Malcie, 
 7 noclegów w hotelach ***          

pokoje 2, 3-osobowe z łazienkami, 
 7 śniadań wzmocnionych, 
 7 obiadokolacji (woda w cenie), 
 ubezpieczenie NNW i KL + bagaż, 
 Turystyczny Fundusz Gwarancyjny, 
 opiekę pilota na całej trasie. 

DODATKOWO PŁATNE: około €120  zbierane 
przez pilota na początku wyjazdu na: 

 rejs na Gozo, Comino, Zatoki Wielkiego 
Portu, 

 przewodnika lokalnego, 
 wstępy do zwiedzanych obiektów, 
 taksy klimatyczne, 
 zestaw słuchawkowy audio-guide. 

 

DODATKOWE INFORMACJE: 
 cena uzależniona jest od ilości osób w grupie i terminu wyjazdu, 
 cena nie zawiera dodatkowego ubezpieczenia od chorób przewlekłych (ok €1/dzień) 

ani ubezpieczenia od rezygnacji z imprezy (3% ceny imprezy), 
 dopłata do pokoju 1-osobowego €120, 
 warunkiem zapisania się na wyjazd jest wypełnienie odpowiednich dokumentów oraz 

wpłata zaliczki w wysokości 800 PLN na konto organizatora, 
 kolejność zwiedzania ustala pilot i przewodnik. 

 


