BIURO TURYSTYKI KRAJOWEJ I ZAGRANICZNEJ

PENELOPA
ul. Moniuszki 10 lok. 10, 00-009 Warszawa
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MALTA i GOZO
(RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI)
1 DZIEŃ godz. 14:30 spotkanie w TERMINALU A Międzynarodowego Lotniska w WARSZAWIE
– hala odlotów przy strefie odpraw D, w godz. 16:45-19:40 przelot na MALTĘ, transfer
do hotelu w SLIEMIE, kolacja i nocleg
2 DZIEŃ śniadanie, przejazd do LA VALLETTY – spacer po ogrodach Lower Barracca i Upper Barracca
– skąd roztacza się wspaniała panorama Wielkiego Portu i Trzech Miast, wyjazd do wioski
rybackiej WIED Iś-śURRIEQ – przy sprzyjającej pogodzie wycieczka łodzią wzdłuŜ
malowniczych klifów południowego wybrzeŜa do BŁĘKITNEJ GROTY, zwiedzanie wpisanych
na Listę UNESCO megalitycznych świątyń HAGAR QIM i MNAJDRA datowanych na IV i III
tys. p.n.e., w okolicy SIĀĀIEWI obejrzenie tajemniczych kolein – jednej z największych
zagadek Malty, przejazd wzdłuŜ Klifów Dingli wznoszących się na wysokość 253 m
(najwyŜszy punkt Malty), spacer po ogrodach Buskett, z których roztacza się widok
na pałac VERDALA – oficjalną letnią rezydencję prezydenta Malty; powrót do hotelu –
kolacja i nocleg
3 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do ATTARD – spacer po ogrodach otaczających Pałac San Anton (od 1974 r.
oficjalna siedziba prezydenta Malty), obejrzenie akweduktu zbudowanego na polecenie
Wielkiego Mistrza Wignacourta w latach 1610–1614, przejazd do MOSTY – zwiedzanie
„Cudu Mosty” zwieńczonego jedną z największych kopuł w Europie, zwiedzanie w RABACIE
katakumb św. Pawła i Groty św. Pawła, w której według miejscowej tradycji św. Paweł
spędził kilka miesięcy i w której modlił się Jan Paweł II podczas wizyt na Malcie, przejście
do połoŜonej na wzgórzu i otoczonej pierścieniem średniowiecznych fortyfikacjami MDINY
(„miasta ciszy”), w programie m.in.: spacer wąskimi, krętymi uliczkami dawnej stolicy
Malty, obejrzenie bramy triumfalnej z 1724 r., pięknych kościołów, starych domów i pałaców
z oryginalnymi architektonicznymi detalami, zwiedzanie barokowej katedry – jednej
z najładniejszych na Malcie i Muzeum Katedralnego, następnie przejazd do wioski rzemiosła
TA’ QALI, w której moŜna będzie zobaczyć jak powstają m.in. maltańskie wyroby ze
srebra, koronki i cieszące się duŜą renomą maltańskie mini dzieła ze szkła oraz zakupić
je na pamiątkę; powrót do hotelu – kolacja i nocleg
4 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do CIRKEWWY – rejs promem do MGARR na Wyspie GOZO zwanej
Maltą w miniaturze, w programie: XEWKIJA ROTUNDA z trzecią co do wielkości niczym
nie podpartą kopułą na świecie, ruiny prehistorycznych świątyń GGANTIJA – najstarszych,
wolno stojących kamiennych budowli, jakie odkryto do tej pory na świecie, zbudowanych
jak głosi legenda przez olbrzymkę Ggantiję, wiatrak Ta’ Kola z 1725 r., w którym
zachowały się ramiona i drewniane mechanizmy, jaskinia Ninu mieszcząca się w piwnicy
domu mieszkalnego, cuda natury na WYBRZEśU DWEJRA (Lazurowe Okno – monumentalna
wapienna arkada, Skała Grzyba – pilnie strzeŜona w czasach joannitów ze względu
na porastającą ją roślinę o wyjątkowych właściwościach leczniczych i Wewnętrzne
Morze – zbiornik ze słoną wodą, otoczony wysokimi wapiennymi klifami), VICTORIA/RABAT
– stolica Gozo (spacer po murach cytadeli, skąd roztacza się widok na wyspę, XVII-wieczna
barokowa katedra Wniebowzięcia NMP, rynek It-Tokk – serce miasta, bazylika św. Jerzego
zwana złotą); powrót do hotelu na Malcie – kolacja i nocleg
5 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do TARXIEN – zwiedzanie kompleksu czterech megalitycznych świątyń
z okresu między 3600 a 2500 r. p.n.e., zwiedzanie TRZECH MIAST: VITTORIOSY –
pierwszej siedziby zakonu joannitów, gdzie zachowały się reprezentacyjne budowle z tego
okresu m.in.: fort św. Anioła – najpotęŜniejsza twierdza joannitów, kościół św. Wawrzyńca,
Pałac Inkwizytora z 1535 r. i oberŜe rycerskie, COSPICUI z Margherita Lines – pierścieniem
bastionów z bogato zdobionymi bramami triumfalnymi, SENGLEI – jednego z najstarszych
miast Malty i jednego z najsilniej ufortyfikowanych miejsc na wyspie, połoŜonej na wąskim

półwyspie z malowniczym nabrzeŜem, czas wolny w wiosce MARSAXLOKK uwaŜanej
za najładniejszą wioskę rybacką na Malcie, przejazd do BIRśEBBUĀI – zwiedzanie
Jaskini Ciemności (Ghar Dalam), w której odkryto ludzkie i zwierzęce szczątki z okresu
fenickiego (I w. p.n.e.), fragmenty ceramiki oraz szczątki zwierząt domowych z neolitu
(5200-4500 r. p.n.e.), skamieniałe szkielety, rogi i zęby jeleni, niedźwiedzi, karłowatych
hipopotamów i słoni z okresu plejstocenu (1,8 mln – 11 tys. lat temu); powrót do hotelu
– kolacja i nocleg
6 DZIEŃ śniadanie, wyjazd do NAXXAR – zwiedzanie Pałacu Parisio – jednej z najpiękniejszych
rezydencji zamoŜnych rodów maltańskich, przejazd do MGARR – obejrzenie słynącego
z owalnej kopuły kościoła NMP oraz znajdujących się na Liście UNESCO ruin megalitycznych
świątyń TA' HAGRAT i SKORBA datowanych na IV i III tysiąclecie p.n.e., przejazd
do połoŜonej wśród pięknych krajobrazów Złotej Zatoki otoczonej złotordzawymi klifami
oraz jedną z najładniejszych i najpopularniejszych plaŜ na Malcie, wizyta w wiosce POPEYE
nad Zatoką Kotwic, zbudowanej na potrzeby kręconego w 1980 r. filmu Popeye, przejazd
wzdłuŜ plaŜy Ghadira (Melieha Bay) – najdłuŜszej piaszczystej plaŜy na Malcie oraz zatoki
św. Pawła i zatoki Spinola do SLIEMY – głównego ośrodka turystycznego Malty – czas
wolny; kolacja i nocleg w hotelu
7 DZIEŃ śniadanie, rejs promem do LA VALLETTY – zwiedzanie wzniesionej przez joannitów stolicy
Malty, najpiękniejszego miasta obronnego w Europie, w programie m.in.: XVI-wieczna
katedra św. Jana – arcydzieło baroku z bogato zdobionym wnętrzem, Pałac Wielkiego Mistrza
– obecnie siedziba urzędu prezydenta i parlamentu Malty, Teatr Manoel – perła XVIII-wiecznej
architektury, bazylika Matki Boskiej Karmelitańskiej z potęŜną kopułą górującą nad miastem,
kościół św. Pawła Rozbitka – jeden z najstarszych kościołów w mieście, Muzeum Archeologiczne
w Auberge de Provence – jednym z zajazdów dla kawalerów maltańskich, pokaz audiowizualny
Malta Experience obrazujący 7000 lat historii Malty, powrót promem do SLIEMY; kolacja
i nocleg w hotelu
8 DZIEŃ śniadanie, 1,5-godzinny rejs po dwóch naturalnych portach Valletty, pozwalający poznać
wielowiekowe dzieje wyspy oraz obejrzeć m.in.: ruiny fortu na wyspie Manoel, forty
św. Elma i św. Anioła, ogrody Lower i Upper Barracca, stocznie na nabrzeŜu Wielkiego
Portu, Trzy Miasta, słynną widetę z wyrzeźbionymi symbolami oka i ucha oraz ogromne
maltańskie fortyfikacje, czas wolny; ok. godz. 17:30 transfer na lotnisko, w godz. 20:15-23:10
przelot do WARSZAWY, zakończenie imprezy na Lotnisku

CENA: 4.450 zł
obejmuje: przelot na trasie Warszawa-Luqa-Warszawa, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, 7 noclegów
w hotelu 3* (pokoje 2-os. z łazienkami), 7 śniadań, 7 kolacji, midibus do realizacji programu,
miejscowego przewodnika, bilety wstępu (Pałac Wielkiego Mistrza, Muzeum Archeologiczne,
Pałac Inkwizytora, świątynie: Tarxien, Ggantija, Ta Hagrat, Skorba, Hagar Qim i Mnajdra,
Jaskinia Ciemności), bilet na prom Malta-Gozo-Malta, bilet na prom Sliema-La Valletta-Sliema,
opiekę pilota, ubezpieczenie AXA Travel Kontynenty (KL, w tym włączone choroby przewlekłe
i nowotworowe obligo dla kaŜdego klienta, do sumy ubezpieczenia 30 000 euro, NNW do sumy
5 000 euro, bagaŜ do sumy 1 000 euro, OC do sumy 50 000 euro), podatek VAT

Dopłata do pokoju 1-osobowego 700 zł

Koszty dodatkowe:
● ok. 90 euro – bilety wstępu (Teatr Manoel, konkatedra św. Jana, grota św. Pawła, katedra w Mdinie,
Pałac Parisio, Popeye, katedra w Victorii na Gozo, jaskinia Ninu, Malta Experience),
wycieczka do Błękitnej Groty i rejs po Wielkim Porcie,
● 20 euro – zwyczajowe napiwki dla miejscowego przewodnika i kierowcy
● napoje do kolacji

TERMIN:

06.03 – 13.03.2017

