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Malta – 8 dni  
La Valetta – Gozo – Mdina – Mosta – Rabat  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Dzień 1: 
Zbiórka uczestników na lotnisku im. F. Chopina w Warszawie. Wylot na Maltę o godzinie 9:50.  
Lądowanie o 12:45, odbiór bagaży i 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, zwiedzanie Błękitnej Groty – zależne od pogody. 
Następnie przejazd do Hagar Qim - unikalnych maltańskich świątyń megalitycznych, których 
powstanie datowane jest na IV i III wiek p.n.e. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, 
nocleg.  

 
Dzień 2: 
Po śniadaniu przejazd na całodzienne zwiedzanie stolicy Malty. La Valletta zachowała 

niesamowity klimat i unikalną zabudowę z czasów kawalerów maltańskich. Wizyta w  w kościele 

św. Pawła Rozbitka, następnie udamy się na zwiedzanie miasta. W programie m.in. Ogrody 

Barraka, konkatedra Św. Jana, Pałac Wielkich Mistrzów, ruiny Royal Opera, pomnik Jana de 

LaVallette założyciela Malty. Czas wolny na lunch (płatny we własnym zakresie) lub na zakupy. 

Przejazd do Vittoriosa (dawniej Birgu) to malownicze portowe miasto na Malcie, położone na 

przeciwko Valletty (z drugiej strony Wielkiego Portu) pomiędzy zatokami Kalkara i Dockyard  

w bezpośrednim sąsiedztwie miast Senglea i Cospicua z którymi tworzy aglomerację (tzw. Trzy 

Miasta). Oprócz wysokich murów miejskich powstał wtedy także połączony z miastem mostem 

zwodzonym imponujący Fort św. Anioła. Fortyfikacje te odegrały istotną rolę w trakcie Wielkiego 

Oblężenia Malty, które miało miejsce w 1565 roku. Oddziały osmańskie poniosły wtedy sromotną 

porażkę, która zahamowała ich dalszą ekspansję i podbój kolejnych europejskich państw. 

Zwiedzanie miasta Cospicua zwiedzanie ufortyfikowanego portu, następnie zwiedzanie miasta 

Senglea, głównym celem będzie punkt widokowy na Grand Harbor oraz zabytkowa strażnica 

„Vedette”. Przejazd do Marsaxlokk, najpiękniejsze wioski rybackiej na wyspie, w porcie cumują 

kolorowe łodzie. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 
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Dzień 3: 
Po śniadaniu wyjazd na całodzienne zwiedzanie. Przejazd do Mdiny, spacer po malowniczym 

starym mieście, które było pierwszą stolicą Malty, zwiedzanie Katedry św. Pawła oraz podziwianie 

widoków z murów obronnych miasta. Następnie udamy się do miejscowości Rabat, nawiedzenie 

kościoła św. Pawła oraz Groty (w której Święty znalazł schronienie) i Katakumb. 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, gdzie znajduje się kościół posiadający jedną z największych kopuł na świecie, zwiedzanie 

Mosta Dome. Powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg. 

 

Dzień 4: 
Po śniadaniu przejazd na prom i przepłynięcie na sąsiednią wyspę Gozo, która słynie z pięknych 

krajobrazów. Zwiedzanie najważniejszych atrakcji wyspy - Ramla Bay, Marsalforn i Salt Pans. 

Przejazd do Ta' Pinu, zwiedzanie Kościoła Ta Pinu – jednego z najważniejszych miejsc 

pielgrzymkowych w kraju, następnie przejazd do Dwejra i pozostałości po Azurowym Oknie, 

Insland Sea, Xlendi, stolica Victoria i Cytadela, Kościół w Xewkija. Powrót promem na Maltę. 

Transfer do hotelu, po drodze postój i zwiedzanie Sanktuarium Maryjnego w Mellieha. 

Obiadokolacja i nocleg. 

 
Dzień 5: 
Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.  
 
Dzień 6: 

Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.  

Fakultatywnie: wieczorne zwiedzanie Malta by night piętrowym autokarem (14 EUR/os) – 

realizowane przy min. 14 osobach. 

 
Dzień 7: 
Śniadanie w hotelu, czas wolny na plażowanie. Obiadokolacja, nocleg.  
Fakultatywnie: rejs po portach Valletty (16 EUR/os) 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 (20 EUR/os). 
 
Dzień 8: 
Śniadanie w hotelu, transfer na lotnisko. Wylot o 13:20, lądowanie w Warszawie o 16:10. 
Zakończenie imprezy.  
 
Zakwaterowanie:  
Hotel Qawra Palace 4* - hotel położony nad brzegiem morza przy promenadzie ok. 100 m od 
morza i 380 m od plaży. Znajduje się nad zatoką Salina Bay, w niewielkiej odległości od centrum 
miasta. Obiekt posiada bogate zaplecze rekreacyjno – sportowe:  baseny, pole do minigolfa, korty 
tenisowe oraz pokój gier, centrum SPA.   
 

 
UWAGA: Kolejność zwiedzania wymienionych w programie miejsc może ulec zmianie. 
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Termin: 1- 8.10.2020   
Cena: 3379 zł/os.  
 
Cena obejmuje: 

 Przelot liniami Wizz Air na trasie Warszawa – Malta – Warszawa,  
 Bagaż: 1 torba podręczna o wymiarach 40 x 20 x 25 cm umieszczana pod siedzeniem, 

duży bagaż rejestrowany 20 kg o wymiarach maksymalnych 149x119x171 cm,  
 Opłaty lotniskowe,  
 Ubezpieczenie KL 100 000 PLN i NNW 10 000 PLN (obejmuje choroby przewlekłe), 
 Zakwaterowanie w hotelu Qawra Palace 4*: 7 nocy, pokoje 2-osobowe z łazienkami,  
 Wyżywienie według programu – 7 x śniadania i 7 x obiadokolacje,  
 Transport klimatyzowanymi autokarami,  
 Zwiedzanie wg programu, bez biletów wstępu do zwiedzanych obiektów,  
 Opieka renomowanego pilota,  
 VAT marża. 

Cena nie obejmuje: 
 Dopłaty do zakwaterowania w pokoju jednoosobowym ok. 465 zł/os./7 nocy,  
 Pokoi z widokiem na morze ok. 216-220 zł/os/7 nocy (w zależności od kursu walut), 
 Dopłaty do opcji all inclusive ok. 80-85 zł/os/1 dzień (w zależności od kursu walut), 
 Przewodników i biletów wstępu do zwiedzanych obiektów ok. 90 EUR/os. – nie podlega 

rozliczeniu, 
 Wycieczek fakultatywnych (dodatkowo płatnych): Malta by night (14 EUR/os.), rejs na 

Wyspę Comino (20 EUR/os.) lub rejs po portach Valletty (16 EUR/os.). 


