
Wycieczka MALTA 2021
I dzień – wylot na Maltę  
   Zbiórka uczestników na lotnisku w Warszawie,  Krakowie lub
innym  wybranym  porcie  lotniczym.  Odprawa  bagażowo  –
biletowa, przelot na Maltę. Przejazd do miejscowości Bugibba lub
w okolicach, zakwaterowanie w hotelu, obiadokolacja i nocleg.

II dzień - wypoczynek - fakultet
   Śniadanie,  całodniowy odpoczynek nad morzem, obiadokolacja
i  nocleg.  Możliwość  fakultatywnej  wycieczki  na  wyspę  Comino
koszt 25 Euro/os . 

III dzień - Valetta + 3 miasteczka: Borgu, Isla, Bormla  
   Śniadanie, wyjazd na zwiedzanie stolicy Valetty: katedra St-John,
Górne  Ogrody  Barracca  z  pięknym  widokiem  na  port  Grand
Harbour,  pałac  Wielkiego  Mistrza  –  siedziba  mistrza  zakonu
Joannitów.  Następnie  zwiedzanie  trzech  położonych  obok  siebie
miast:  Birgu (Vittoriosa) – pierwsza siedziba Rycerzy św. Jana z
kościołem San Lawrenz i  pałacem Inkwizytora,  Isla (Senglea) –
punkt  widokowy,  wartownia  Sanglea  Pint  Vedette,  Bormla
(Cospicua) –  portowe miasto  z  podwójnymi  murami  obronnymi
oraz bogatą kolekcją zabytków od założenia Zakonu Maltańskiego.
Koszt 55 Euro/os. Powrót na obiadokolację i nocleg.

IV dzień – wypoczynek 
   Śniadanie, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg.

V dzień – wyspa Gozo 
   Śniadanie,  przejazd  na  zwiedzanie  wyspy  Gozo:  kompleks
prehistorycznych świątyń Ggantija,  kościół Ta Pinu – jedno 
z  najważniejszych  miejsc  pielgrzymkowych  dla  mieszkańców
Malty 
i Gozo, Dwejra – Wewnętrzne Morze oraz Skała Fungus, Rambla
Bay, Victoria – 'stolica' wyspy Gozo wraz z cytadelą oraz Xewkija
–  najstarsza  wieś  na  Gozo. Koszt  50  Euro/os. Powrót  na
obiadokolację i nocleg.

IV dzień – wypoczynek 
   Śniadanie, odpoczynek nad morzem, obiadokolacja i nocleg

VII dzień – atrakcje głównej wyspy 
   Śniadanie, przejazd na zwiedzanie miejscowości  Mosta:  Ogród
Botaniczny  św.  Antoniego  oraz  kościół  z  jedną  z  największych
kopuł  na  świecie.  Następnie  wycieczka  łodziami  do  Niebieskiej
Groty. Dalej postój w Marsaxlokk - wiosce rybackiej z największą
flotą rybacką na wyspie. Dalej  wyjazd do zabytkowego miasteczka
Mdina,  zwiedzanie  Katedry  oraz  punkt  widokowy  na  murach
obronnych.  Przejazd  do  Rabatu,  zwiedzanie:  Kościół  św.  Pawła,
Grota św. Pawła oraz Katakumby św. Pawła. Koszt 60 Euro/os.
Powrót do miejsca zakwaterowania, obiadokolacja i nocleg.



VIII dzień - wylot do Polski
   Śniadanie, wykwaterowanie do godziny 10.00. Odpoczynek i czas wolny. Transfer na lotnisko.
Wylot z Malty późnym popołudniem lub wieczorem. Przylot do Polski. Zakończenie imprezy.

  Wycieczki na miejscu mogą być zorganizowane w tańszej opcji na bazie transportu lokalnego lub
autokarów Hop on Hop off. 

CENA =  na zapytanie

Cena obejmuje :
 opiekę pilota na całej trasie
 ubezpieczenie TU Wiener: NNW (do 10 000 zł/os) i

KL (do 40 000zł/os)

  przejazdy autokarem na Malcie 

  7 śniadań i 7 obiadokolacji

  7 noclegów w hotelu 3* w okolicach Burgiba - pokoje 2-
osobowe z łazienkami 

 przelot samolotem Polska – Malta, Malta – Polska  

 transfery z lotniska oraz na lotnisko

 składkę na TFG 

Cena nie obejmuje :

 wycieczek do wyboru w II, III, V i VII dniu
 dojazdu do/z lotniska w Polsce
 ubezpieczenia od chorób przewlekłych i

 kosztów rezygnacji  

ORGANIZATOR :

Biuro Podróży Polan Travel Bielsko-Biała

e-mail:     biuropodrozy@polan-travel.com.pl

tel 33 81 19 550   tel 502 351 876 

www.polan-travel.com.pl 
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