
Malta - Wycieczka Objazdowa      

Mdina • Mosta • Gozo • Ir-Rabat • Valletta • Cospicua • Vittoriosa • Senglea • Sliema 
 
Wspaniały tydzień na pięknej wyspie! Znakomite połączenie zwiedzania najciekawszych miejsc Malty i 
wypoczynku. Zwiedzanie odbywa się w spokojnym tempie, wszystkie noclegi zaplanowano w jednym 
hotelu. Na trasie świadectwa historii 5000 lat, wspaniałe widoki. Wolne dni można wykorzystać na 
pełen relaks lub wziąć udział w ciekawym programie fakultatywnym. 

 

PROGRAM WYCIECZKI 

1. DZIEŃ.  
Zbiórka na lotnisku. Przelot na Maltę. Transfer do hotelu, zakwaterowanie, nocleg. 

2. DZIEŃ. MDINA – MOSTA  
Śniadanie. Przejazd do MDINY, dawnej stolicy wyspy. Położone centralnie, niewielkie i ciche 
miasteczko ma bogatą i piękną historię. Wąskie, kręte uliczki pamiętają jeszcze czasy arabskie. 
Spacer labiryntem średniowiecznych uliczek jest atrakcją samą w sobie. Nie ma tu ruchu 
samochodowego, czas płynie leniwie rytmem niemal identycznym jak setki lat temu. Wizyta w 
katakumbach św. Piotra. W drodze powrotnej przystanek w miejscowości MOSTA, gdzie znajduje się 
neoklasycystyczna Rotunda pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Indywidualne 
zwiedzanie kościoła. Wewnątrz światynii znajduje się replika niemieckiej bomby zrzuconej 9 kwietnia 
1942 r. Powrót do hotelu, czas wolny. Nocleg. 

3. DZIEŃ. WYSPA GOZO  
Śniadanie. Czas wolny na samodzielne zwiedzanie lub całodzienna wycieczka fakultatywna (za 
dodatkową opłatą na miejscu) na wyspę GOZO. Przeprawa promowa na Gozo to jedynie około 30 
minut. Mniejsza siostra Malty zachwyca bajecznymi krajobrazami, nic więc dziwnego, że to właśnie tu 
Odyseusz spędził siedem lat zwabiony przez nimfę Kalipso. Panoramiczne zwiedzanie wyspy to 
idealna okazja do podziwiania spokojnych wsi, pięknych krajobrazów. Zwiedzanie wpisanego na listę 
UNESCO zespołu starożytnych świątyń Ggantija. Następnie stolica wyspy Ir-Rabat z dominującą 
zabudową Cytadeli, z której rozpościera się malownicza panorama na miasteczko i wyspę. Obiad. 
Przejazd do punktu widokowego nad jaskinią Kalipso, następnie krótka wizyta na pięknej plaży Ramla. 
Przejazd do punktu widokowego w okolicy Dwejra, gdzie podziwiać można różnorodne formacje 
skalne wyrzeźbione przez morze w wapieniu na przestrzeni tysięcy lat. Powrót do hotelu, nocleg. 
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4. DZIEŃ. MALTA 4X4  
Śniadanie. Czas wolny lub udział w wycieczce fakultatywnej (za dodatkową opłatą na miejscu). 
Przejazd samochodami terenowymi przez najbardziej malownicze miejsca wyspy, które często nie są 
dostępne dla autokarów i samochodów osobowych to niepowtarzalna i ekscytująca wyprawa. Postoje 
m.in. przy Złotej Zatoce, niezapomniane widoki Fomm ir-Rih, Mgarr, klifach Dingli. Po drodze obiad. 
Po południu przejazd do Błękitnych Grot i niewielkiej wioski rybackiej Marsaxlokk. Powrót do hotelu, 
nocleg. 

5. DZIEŃ. VALETTA – COSPICUA – VITOORIOSA – SENGLEA  
Śniadanie. Przejazd do stolicy wyspy – VALLETTY. Miasto do dziś zachowało unikalny charakter. 
Dominuje tu architektura i zabudowa z okresu, kiedy wyspa należała do zakonu kawalerów 
maltańskich. Zespół miejski w całości wpisany jest na listę UNESCO. Spacer po mieście: Pałac 
Wielkich Mistrzów oraz skwer św. Jerzego. Port, z którego roztacza się zapierająca dech panorama 
miasta, następnie Ogrody Baracca. Zwiedzanie katedry św. Jana, gdzie podziwiać można dzieło 
Caravaggia „Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Czas wolny. Przejazd do trzech portowych miast, gdzie 
pierwotnie kawalerowie miecza osiedlili się po przybyciu na wyspę. Zwiedzanie ufortyfikowanego portu 
COSPICUA, następnie spacer wąskim labiryntem uliczek w VITTORIOSA, aby na koniec dnia dotrzeć 
do SENGLEA słynnego z odparcia inwazji tureckiej. Czas wolny na podziwianie imponującej 
panoramy wyspy. Powrót do hotelu, nocleg. 

6. DZIEŃ. REJS – SLIEMA  
Śniadanie. Przejazd do mariny w miasteczku Sliema. Rejs (1,5 godz.) łodzią wycieczkową dookoła 
głównych portów Malty. Wizyta w urokliwych zatoczkach oraz licznych marinach, gdzie cumują 
nowoczesne jachty. Doskonała okazja do uwiecznienia na fotografiach pięknych widoków na Vallettę i 
Trzy Miasta od strony morza. Czas wolny na lunch i zakupy w centrum SLIEMY, ze słynna promenadą 
pełną niezliczonych sklepów, kawiarni, restauracji i barów. Powrót do hotelu. Czas wolny. Nocleg. 

7. DZIEŃ. NOC MALTAŃSKA  
Śniadanie. Czas wolny. Wieczorem fakultatywne (za dodatkową opłatą na miejscu): wyjście do 
tawerny na noc maltańską. Wieczór rozpoczyna się od dźwięków mandoliny i tradycyjnego śpiewu. 
Kolacja, na którą składają się tradycyjne dania kuchni maltańskiej przygotowywane przez najlepszych 
maltańskich kucharzy. W menu m.in. przystawki, ricotta ravioli, królik smażony w winie i czosnku, 
Bragjoli (wołowina z oliwkami) oraz wspaniałe maltańskie desery. Do kolacji podawane jest maltańskie 
wino, kawa, herbata i zimne napoje. Powrót do hotelu, nocleg. 

8. DZIEŃ. Śniadanie.  
Wykwaterowanie z hotelu. Transfer na lotnisko. Wylot do Polski. 

ŚWIADCZENIA: 

7 noclegów w hotelu ***/**** w okolicy Qawra; 2-os. pokoje (możliwość 1 dostawki) z łazienkami • 7 
śniadań • przelot • przejazd klimatyzowanym autokarem • opieka pilota • ubezpieczenie KL i NW 

 


