



 


Malta - Wyspa Marzeń 
01-08.10.2022 

Termin może ulec zmianie po zatwierdzeniu jesiennego rozkładu lotów.  

 

Przykładowy program: 
1 dzień 
05.00           zbiórka przy Hotelu Wileński w Olsztynie 
05.15-09.15 przejazd na lotnisko Chopina w Warszawie 
09.30             odprawa biletowo bagażowa 
12.05-15.00 przelot na Maltę 
15.00-17.00 przejazd do hotelu i zakwaterowanie  
18.00-21.00 obiadokolacja 

2 dzień  
09.00-10.00 śniadanie 
10.00-17.30 dla chętnych przejazd komunikacją miejską na plażę lub odpoczynek  
          nad basenem 
18.00-21.00 obiadokolacja 
3 dzień   
09.00-10.00 śniadanie 
10.00-18.00 wycieczka do Valletty – stolicy Malty 
                      spacer po  Grand Harbour - największym naturalnym porcie w Centralnej                       
                      części Morza Śródziemnego 
VALLETTA  
• Wycieczkę całodniową rozpoczniemy  od  panoramicznego przejazdu wzdłuż 

wybrzeża w stronę Wielkiego Portu nad którym góruje stolica wyspy Valletta. Spacer 
ulicą Republiki 

• obok zabytkowych pałaców i kościołów. Przejdziemy do  Katedry św.   Jana . W 
oratorium Katedry  można  podziwiać  między  innymi  obraz  Caravaggia “ Ścięcie 
Św.Jana" (cena biletu 10 EUR/os.).Zwiedzimy Ogrody  Barracca, z których rozciąga 
się przepiękny panoramiczny widok na Wielki Port (Grand Harbour).  

• Następnie przejedziemy do Trzech Miast: Vittoriosa, Cospicua i Senglea. 
Zatrzymamy się w Vittoriosie, gdzie spacerem przejdziemy  po starym mieście, które 
w 1530 roku było pierwszą siedzibą Joannitów. Ostatni punkt programu to 
najważniejsza z wiosek rybackich Marsaxokk gdzie przy promenadzie znajduje się 
wiele kawiarenek i restauracji a jaskrawa kolorystyka zakotwiczonych  łodzi  
rybackich  “luzzu”  nadaje zatoce specyficzny charakter.  
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• Popołudniowa wycieczka po St. Julians. Independence Gradens (Ogród 
Niepodległości znajduje się w samym sercu Sliemy, tuż przy nadmorskiej 
promenadzie, niedaleko plaży w ogrodzie znajdują się fontanny, kwiaty.- Portomaso 
Marina - Wybrzeże Spinola. 

• Wycieczki piesze po okolicy 
18.00 - 21.00 obiadokolacja 
4 dzień   
09.00 - 10.00 śniadanie 
10.00 - 18.00 wycieczka fakultatywna:  
            Blue Grotto – Marsaxlokk Klify Dingli – Mdina - Rabat          
18.00 - 21.00 obiadokolacja 
5 dzień 
09.00 - 10.00 śniadanie 
10.00 - 18.00 odpoczynek nad basenem 
18.00 - 21.00 obiadokolacja 
6 dzień  
09.00 - 10.00 śniadanie 
10.00 - 18.00 wycieczka fakultatywna na wyspę Gozo zw. Odyseusza z widokiem na  
            czerwoną plażę 
18.00 - 21.00 obiadokolacja 
7 dzień 
09.00 - 10.00 śniadanie 
10.00 - 18.00 dla chętnych przejazd komunikacją miejską na plażę lub odpoczynek  
            nad basenem 
18.00 - 21.00 obiadokolacja 
8 dzień   
śniadanie 
11.00-12.05 przejazd na lotnisko 
12.00             odprawa biletowo bagażowa 
15.20-18.25 przelot do Warszawy na lotnisko Chopina 
19.00-23.30 przejazd do Olsztyna, pod Hotel Wileński 

Cena: 
przy grupie min. 40 os.  -        3.390 zł 
przy grupie min. 30 - 39 os.  - 3.495 zł 
przy grupie min. 20 - 29 os.  - 3.690 zł 

obejmuje: 
1. bilety lotnicze liniami Wizzair / Ryanair na trasie:  

Warszawa-Okęcie – Malta – Warszawa Okęcie lub                                                      
Gdańsk Rębiechowo – Malta – Gdańsk Rębiechowo                                                  
oraz walizkę na kółkach o wymiarach 55 x 40 x 23 cm (max. 10 kg) + bagaż 
podręczny  - wkładany pod fotel (40 x 30 x 20 cm, max.10 kg) .Bagaże zabierane 
są na pokład samolotu. 

2. zakwaterowanie (Hotel 3***): pokoje 2 os. z łazienką, klimatyzacją 
3. wyżywienie: 7 śniadań, 6 kolacji 
4. transfery: lotnisko – hotel - lotnisko, Olsztyn - lotnisko - Olsztyn 
5. bilety komunikacji miejskiej - 2 
6. przewodnik w języku polskim podczas wycieczki do Valletty 
7. obsługę pilota. 
8. ubezpieczenie NNW i KL. 
9. TFG + TFP 
10. transfery autokarowe z i na lotnisko 

nie obejmuje: 
Wycieczek fakultatywnych 
Biletów wstępu do katedry w Valletcie (10 EUR) 

Organizator zastrzega sobie zmianę: 
• terminu i programu, co uzależnione jest od rozkładu 
lotów; 
• podana cena uwzględnia koszt biletów lotniczych na 
dzień 30.11.2021 i może ulec zmianie ze względu na 
zmniejszenie się ilości miejsc w samolocie lub cen 
biletów. 
• zmiany cen biletów wstępu do zwiedzanych 
obiektów, opłat wjazdowych,


