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Rok założenia  
1994 

MALTA GRZECHU WARTA Najpiękniejsze wyspy Morza Śródziemnego  
MALTA- SYCYLIA 

TERMIN:  14-22.03.2023                      CENA: 2590 ZŁ 
Malta -to kraj, w którym do dziś odczuwa się arabskie, włoskie i brytyjskie wpływy, na drogach panuje ruch lewostronny. Jest to miejsce przepełnione magią i 

pozytywną energią. Fascynująca siła natury, urzekające krajobrazy, łuki skalne, przez które z hukiem wdziera się woda.  Można wybrać się tutaj tylko na weekend, 

naładować akumulatory i wrócić do codzienności 

Sycylia – wyspa na końcu włoskiego buta podbijana przez Greków, Rzymian, Wikingów, Bizancjum, Arabów, Hiszpanów i wiele innych nacji. Mieszanka 

kultur, wyznań i narodów. W starożytności nazywana „Wielką Grecją” i do dzisiaj jeżeli ktoś chce zobaczyć najbardziej okazałe greckie zabytki musi pojechać na 

…. Sycylię . Tu żył i działał Archimedes. Posiadaczka największego i najwyższego wulkanu w Europie- Etny.  Budząca dreszczyk emocji legendarna siedziba 

Cosa Nostry. Słynąca z przepięknych krajobrazów, drzew pomarańczowych, subtropikalnego klimatu oraz … tras narciarskich. 

ŚWIADCZENIA ZAWARTE W CENIE: 

- transport autokarem z toaletą, video, barkiem, klimatyzacją, rozkładanymi fotelami. 

- 2 noclegi tranzytowe we Włoszech w hotelu *** . Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami  

- 2 noclegi na Sycylii w hotelu *** . Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.  

- 4 noclegi na Malcie w hotelu ***.  Pokoje 2,3 osobowe z łazienkami.   

- wyżywienie: 2 lunch pakiety, 6 śniadań  i 8 obiadokolacji. 

- opieka pilota- przewodnika. 

- wycieczki wg programu. 

- ubezpieczenie KL i NW  

PROGRAM RAMOWY: 
1 dzień – WYJAZD OK: 00.00 

                Przejazd   do Włoch zakwaterowanie obiadokolacja nocleg .                                   

2 dzień – śniadanie wyjazd na Sycylie.  Zakwaterowania ,obiadokolacja   nocleg.   

3 dzień – Śniadanie zwiedzanie  Taorminy największego kurortu Sycylii, wzniesionego na wysokich  

                skałach, spacer  po starówce i zwiedzanie słynnego teatru greckiego, następnie wycieczka na Etnę. Przeprawa promem na Maltę   

obiadokolacja  nocleg. 

4 dzień -  śniadanie zwiedzanie Valletty. W programie m in: spacer po ogrodach Baracca z panoramą na Wielki Port. Ponadto Brama Miejska, 

fontanna Trytona, ogrody Hasting z widokiem na miejscowość Slieme, oraz wybrane siedziby maltańskich kawalerzystów. Po 

zwiedzaniu czas wolny z możliwością wejścia do konkatedry św. Jana, gdzie znajduje się jeden z najpiękniejszych obrazów artysty 

Caravaggio „Ścięcie Jana Chrzciciela”. Na koniec dnia czeka nas przepłynięcie promem miejskim w stronę Cottonery, czyli Trzech 

Miast położonych w pobliżu stolicy. Zwiedzanie obejmuje m in. spacer po Byrgu (pierwsza siedziba joannitów na Malcie). Powrót 

do hotelu na obiadokolację. Nocleg 

5 dzień - śniadanie  Wycieczka autokarowa Mdina, Rabat i Mosta, oraz klify Dingli i Złota Zatoka z Zatoką Ghajn Tuffieha. Zwiedzanie 

zaczniemy od spaceru po dawnej stolicy Malty a zarazem najwyżej położonej miejscowości w kraju zwaną „miastem ciszy”. 

Podczas wycieczki udamy się także do Mosty, gdzie zobaczymy głównie kościół słynący z bomby znajdującej się w zakrystii, która 

spadła do wnętrza świątyni przebijając kopułę, jednocześnie nie wyrządzając nikomu krzywdy. Zobaczymy ponadto tego dnia 

wspaniałe klify na wybrzeżu, by udać się w dalszej kolejności do Rabatu, gdzie odwiedzimy m in. katakumby św. Pawła. Na koniec 

dnia krótki pobyt i sesje zdjęciowe w pięknych zatokach maltańskich Golden Bay i Ghajn Tuffieha, które nierzadko uznawane są za 

najpiękniejsze miejsca w pasie nadmorskim. Powrót do hotelu.obiadokolacja nocleg 

6 dzień -  śniadanie  Przejazd w okolice Błękitnej Groty, stanowiącej jedną z najpopularniejszych atrakcji na wyspie.  Dopłyniemy do niej 

łódkami. W dalszej kolejności zwiedzania czeka nas wizyta w Hagar Quim Temples wraz z Mnajdrą jako ciekawe prehistoryczne 

stanowiska archeologiczne z pozostałościami megalitycznych świątyń. Tego dnia również wizyta w Marsaxlokk, które uchodzi za 

najciekawszą wyspę rybacką na wybrzeżu. Szczególną atrakcją będzie tu podziwianie kolorowych łodzi Luzzo, ozdabianych 

symbolem Ozyrysa, a także w czasie wolnym możliwość spróbowania lokalnej ryby w jednej z nadmorskich knajpek (płatne we 

własnym zakresie). W drodze powrotnej czeka nas jeszcze sesja fotograficzna przy lazurowej zatoce, która stanowi jednocześnie 

opuszczony plan filmowy ze scenariusza związanego z przygodami sławnego marynarza Popeya. Na koniec dnia pobyt w zatoce 

Ghadira Bay.obiadokolacja nocleg 

7 dzień – wykwaterowanie lunch pakiet przeprawa promem na Sycylie zwiedzanie  Syrakuzy wraz z wyspą Ortigia a następnie Katania 

zakwaterowanie obiadokolacja  nocleg. 

8 dzień – Śniadanie,wykwaterowanie przejazd pod Padwę zakwaterowanie obiadokolacja nocleg 

9  dzień – lunch pakiet, wykwaterowanie wyjazd 5.00  przejazd do Polski .Przewidywany przyjazd do Polski około północy 

UWAGI:- kolejność zwiedzanych obiektów ustala pilot i może ona ulec zmianie. 

- toaleta w autokarze ze względu na ograniczoną pojemność  do korzystania tylko w sytuacjach awaryjnych.  

- opłaty za obowiązkowych  lokalnych przewodników,opłaty rezerwacyjne , wynajęcie zestawów audio, obowiązkową opłatę klimatyczną, opłaty drogowe , opłatę 
paliwową , przeprawa promem na Sycylię , przeprawa promem na Maltę , skłądka TFG , wstęp do zwiedzanych obiektów , przejazdy komunikacją miejską:  210  

EURO .- PŁATNE OBLIGATORYJNIE U PILOTA 

- limit bagażu wynosi:  bagaż główny do 15 kg na osobę + bagaż podręczny do 5 kg na osobę.  

 Ze względu na trudności z załadunkiem zabraniamy pakowania bagażu 2 lub więcej osób do wspólnej dużej walizki!   

 

 
WARUNKIEM REZERWACJI JEST WPŁATA 400 ZŁ OD OSOBY NIE PÓŹNIEJ NIŻ DO 25.10.2022 

O KOLEJNOŚCI ZGŁOSZEŃ DECYDUJE TERMIN WPŁATY  


