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MALTA
PIELGRZYMKA ŚLADAMI ŚW. PAWŁA

01-08.05.2023

PROGRAM RAMOWY:

1 DZIEŃ:
Zbiórka uczestników na lotnisku w Poznaniu o godz. 14:30.  Wylot na Maltę o godz. 16:30. Przylot o godz. 
19:20. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie. Obiadokolacja. 

2 DZIEŃ:
Śniadanie. Przejazd do Sliemy i rejs po zatoce  Grand Harbour -  Valetta od strony morza. Czas rejsu 
ok.1,5,godziny. 
Następnie przejazd do Valetty i zwiedzanie:  

 Ogrody Barracca, 
 bogato złocona konkatedra św. Jana Chrzciciela z  obrazem Caravaggia "Ścięcie św. Jana"
 Pałac Wielkiego Mistrza Zakonu Maltańskiego Św. Jana - obecna siedziba prezydenta Malty 
 Manuel Theatre - trzeci nieprzerwanie działający teatr na świecie, 
 przejście po fortyfikacjach

Czas wolny na filiżankę kawy na starówce. 
Przepłynięcie tramwajem wodnym do Vittoriozy / Birgu, spacer po  3 miastach, a w nich  fort Saint Angelo,
pałac inkwizytora. 
Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 
    
3 DZIEŃ:
Śniadanie. Wyprawa na wyspę Gozo. Przejazd autokarem do terminalu promowego, przeprawa. Objazd 
wyspy odkrytym piętrowym autokarem. 

 Zatoka Ramla Bay - legendarne miejsce, w którym przebywał Odyseusz, chwila czasu wolnego na 
kąpiele w morzu. 
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 Victoria - stolica wyspy z  górującą nad miastem cytadelą  wybudowaną przez Aragończyków, XVII-
wieczna barokowa katedra Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny.  

 Ta Pinu - sanktuarium Maryjne  z pamiątkami po odwiedzinach papieży Jana Pawła II i Benedykta 
XVI.

 Przejazd do zatoki Dveira z pięknymi widokami na pobliskie klify. 
Powrót promem na Maltę,  przejazd do hotelu, kolacja. 
4 DZIEŃ:
Śniadanie. Dzień wolny na wypoczynek. Kolacja. Nocleg.  
5 DZIEŃ:
Śniadanie. Dla chętnych przejazd autobusem miejskim  do zatoki Golden Bay. Jest to najbardziej popularne
miejsce wypoczynkowe na Malcie. Spacer po klifach, skąd roztacza się  widok na 2 zatoki. Plażowanie i 
kąpiele w morzu. 

6 DZIEŃ:
Śniadanie. Dalsze zwiedzanie wyspy:

 Hagar Qim i Mnajdra - stanowiska archeologiczne, gdzie zachowały się pozostałości megalitycznych
świątyń datowanych na IV i III tysiąclecie p.n.e. Kompleks wpisano w 1992 roku na listę światowego
dziedzictwa UNESCO. Klify Dingli  - najwyższe miejsce na wyspie, skąd roztacza się wspaniały widok 
na okolicę. 

 Przejazd do środkowej części wyspy i zwiedzanie dwóch  zabytkowych miast: Rabatu i Mdiny.  
 Rabat - zwiedzanie katakumb św. Pawła. Przejście do katedry i groty św. Pawła. 
 Mdina - forteca i najstarszy ośrodek miejski na wyspie, tzw. ciche miasto. Spacer po miasteczku 

przez barokową bramę  wąskimi urokliwymi uliczkami do punktu widokowego na murach 
obronnych. 

 Zwiedzanie katedry św. Pawła, groty i muzeum katedralnego. 
Powrót do hotelu.  Kolacja. Nocleg.     

7 DZIEŃ:
Śniadanie.  Całodniowa wycieczka po Malcie:

 Marsaxlook - wioska rybacka: spacer po nabrzeżu, gdzie cumują kolorowe łódki - kolejny obraz z 
pocztówek maltańskich. Wizyta na niedzielnym targu typowym dla krajów śródziemnomorskich. 

 Blue Grotto - rejs łódeczkami do Błękitnej Groty - zespołu jaskiń i grot skalnych wyrzeźbionych 
przez fale morskie. Przerwa na kawę. 

 Ogrody i pałac San Anton - letnia  rezydencja prezydenta Malty, zbudowana w 1600 roku dla 
Wielkiego Mistrza Zakonu maltańskiego. Park pałacowy otwarty od 1882 roku dla zwiedzających - 
gatunki roślin z całego świata, ozdobne stawy, fontanny i ogrodowe rzeźby Mosta - kościół - 
rotunda z samonośną olbrzymią kopułą. 

 Popeye Village - krótki postój na sfotografowanie bajkowej wioski,
 Mellieha – Sanktuarium Matki Bożej. Powrót do hotelu, kolacja, nocleg.   



8 DZIEŃ:
Śniadanie.  Wykwaterowanie z hotelu i złożenie bagażu w hotelowym depozycie.
Czas wolny. 
Godz. 16:00 - przejazd na lotnisko. Odlot do Polski o godz. 19:15. Przylot do Poznania o godz. 22:35. 

CENA: 3 290 zł.

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE:
 przelot samolotem linii Ryaniar Poznań – Malta – Poznań
 bagaż kabinowy o wadze do 10 kg i maksymalnych wymiarach 55cm x 40cm x 23cm
 transfery lotnisko - hotel - lotnisko
 7 noclegów w hotelu 3/4*
 7 śniadań, 7 obiadokolacji
 wycieczki zawarte w programie
 opieka pilota
 ubezpieczenie Signal Iduna Travel KL (20.000 EUR), NNW (15.000 PLN), bagaż (1000 PLN)

DODATKOWE INFORMACJE:
 na bilety wstępów wraz z kosztami ich rezerwacji (katedry Valetta i Rabat, katakumby św. Pawła, 

Hagar Qim, prom na Gozo, wycieczka odkrytym autokarem po Gozo, rejs Grand Harbour, tramwaj 
wodny do Vittoriozy, łódki Blue Grotto), lokalnych przewodników oraz taksę turystyczną płatną w 
hotelach należy przygotować około 150 EUR (płatne gotówką u pilota)

 dopłata do pokoju 1 osobowego - 850 zł
 w dniu podpisania umowy możliwe jest zawarcie ubezpieczenia w przypadku konieczności 

rezygnacji z wycieczki w jednym z 2 dostępnych wariantów: WARIANT 1: 3 % całkowitej ceny 
wycieczki - obejmuje rezygnację z powodu nagłego ciężkiego zachorowania (potwierdzonego 
diagnozą medyczną); WARIANT 2: 6,5% całkowitej ceny wycieczki - obejmuje rezygnację z powodu 
nagłego ciężkiego zachorowania (potwierdzonego diagnozą medyczną), zachorowania na Covid-19 i
kwarantanny lub zaostrzenia przebiegu choroby przewlekłej

 dodatkowy bagaż rejestrowany 20 kg - dopłata 380 zł (deklaracja w momencie rezerwacji wycieczki)
 zamiana 10 kg walizki kabinowej na bagaż rejestrowany 20 kg - dopłata 200 zł (deklaracja w 

momencie rezerwacji wycieczki)
 Ze względu na politykę sprzedażową linii lotniczych, nie gwarantujemy rezerwacji miejsc obok 

siebie w samolocie. System rezerwacyjny przydziela miejsca losowo według specjalnego algorytmu. 
Istnieje możliwość zarezerwowania sąsiednich miejsc za dodatkowa dopłatą (cena zależna od 
rodzaju miejsca oraz aktualnych stanów sprzedaży na dany lot).

 Obowiązkowa opłata na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Turystyczny Fundusz Pomocowy 20 
zł/os.


