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spotkanie na lotnisku: Warszawa Modlin  o godz. 06:50, wylot liniami Ryanair 8:50, przylot 11:50

po przylocie zwiedzanie pierwszych ważnych zakątków wyspy, zobaczymy:

przejazd do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja, nocleg (1)

śniadanie, a następnie wyjazd autokarem na wycieczkę po wyspie. 

powrót do hotelu na obiadokolację i nocleg  (2)

1. dzień - Mdina, Rabat, Mosta

      spotkanie na lotnisku: Wrocław o godz. 05:45, wylot liniami Ryanair 7:45 przylot 10:20

Mdina - nazywaną "miastem ciszy", dawna stolica Malty z ciekawymi fortyfikacjami obronnymi oraz
Katedrą św. Pawła, spacer klimatycznymi, wąskimi uliczkami
Rabat - które, po dzień dzisiejszy jest miejscem niejako w cieniu Mdiny. Słynie z dużej ilości
zabudowań sakralnych, a z jedną z nich - Kościołem św. Pawła - związana jest część historii św.
Pawła, który przebywał tu po przybyciu na Maltę. Spacer po miasteczku daje również możliwości
bliższego poznania architektury maltańskiej
Mosta - miejscowość słynącą z Mosta Dome, kościoła posiadającego jedną z największych, niczym
nie podpartą kopułę na świecie

2. dzień - Valletta, 3 miasta, Tarxien, Marsaxlokk 

       W trakcie zwiedzania zobaczymy:
Valletta - spacer po mieście rozpocznie się pod Bramą Miejską i przebiegać będzie przez
najważniejsze punkty miasta, do których zaliczamy: fontannę Tritona, górne ogrody z panoramą na
Grand Harbour, Pałac Wielkiego Mistrza czy Katedrę św. Jana. 
Następnie udamy się do Trzech Miast - Birgu, Senglea, Cospicua - malowniczo położonych
miejscowości z fantastycznym widokiem na Grand Harbour oraz słynących z wielu wspaniałych
zabytków, w tym kościoła św. Lorenza. Ponadto ich barwna historia zobowiązuje, aby choć przez
chwilę pospacerować po malowniczych uliczkach, odczuwając lokalną atmosferę
Kolejnym miejscem, które odwiedzimy będzie Tarxien - niewielka miejscowość i zarazem stanowisko
archeologiczne na Malcie, położone w pobliżu stolicy wyspy Valletty. Tym co przyciąga tu turystów
jest pochodzący z okresu neolitu i epoki brązu kompleks podziemnych budowli megalitycznych
odkrytych w 1914 r. Miejsce to wpisane jest na listę UNESCO.
Na koniec wycieczki zajrzymy również do Marsaxlokk - wioski rybackiej, nazywanej zwyczajowo
"kolorową wioską" i słynącą z pięknych kolorowych łódek oraz ciągnącego się wzdłuż wybrzeża
rybnego targu
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śniadanie i wyjazd autokarem na całodniową wycieczkę na Gozo. Przejazd do portu a
następnie przepłynięcie promem na drugą wyspę w Archipelagu Maltańskim, charakteryzującą
się obfitością zieleni, spokojem i brakiem pośpiechu. 

powrót do hotelu, obiadokolacja i nocleg (3)

po śniadaniu przejazd na lotnisko i powrót liniami Ryanair do Polski, według rozkładu lotów:

3. dzień - wyspa Gozo

Pobyt na wyspie rozpoczniemy od wjazdu na Dwejra Point, miejsca prawdziwych przyrodniczych
cudów: Skały Grzyba czy Wewnętrznego Morza
Następnie odwiedzimy Victoria - stolica wyspy, która zachwyci swoim wspaniałym urokiem a
także imponującymi bastionami Cytadeli,
oraz Ta PInu - który jest jednym z najbardziej rozpoznawalnych miejsc Gozo i jednocześnie
narodową świątynią Archipelagu
Na koniec odwiedzimy taras widokowy Belvedere w Qala, skąd rozpościera się niezapomniana
panorama na Maltę i Comino 

4. dzień - wyjazd

Luga - Warszawa Modlin - wylot godz. 11:20, przylot 14:20
Luga - Wrocław - wylot godz. 10:45, przylot 13:30

Zakończenie wycieczki na lotniskach we Wrocławiu i w Warszawie Modlin
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przelot liniami Ryanair na trasie Warszawa Modlin - Malta (Luga) - Warszawa Modlin oraz Wrocław - Malta
(Luga) - Wrocław + bagaż wg wybranej opcji
opłaty lotniskowe i podatki
transport autobusem na terenie Malty (transfery na lotnisko + wycieczki)
3 noclegi w hotelu 3* Topaz w miejscowości Buggiba/Saint Paul's Buy
3 śniadania, 3 obiadokolacje  ( napoje do obiadokolacji płatne indywidualnie )
opieka pilota-rezydenta na miejscu
obligatoryjna składka na TFG + TFP
system tour guide

CENA od osoby przy grupie: 25-30 osób - 1260 zł + koszt biletu lotniczego
CENA od osoby przy grupie: 20-24 osób - 1380 zł + koszt biletu lotniczego
CENA od osoby przy grupie: 15-19 osób - 1550 zł + koszt biletu lotniczego
CENA od osoby przy grupie: 10-14 osób - 1900 zł + koszt biletu lotniczego

koszt biletu lotniczego:
bilet lotniczy Ryanair  z bagażem podręcznym (mała torebka) - średni koszt ok. 350 zł/os.
bilet lotniczy Ryanair z bagażem 10 kg (kabinowym) - średni koszt ok. 550 zł/os.
bilet lotniczy Ryanair z bagażem 20 kg (rejestrowanym) - średni koszt ok. 650 zł/os.
Oferta skalkulowana jest w oparciu o cennik biletów lotniczych na dzień 03.01.2021 r. Ostateczna cena biletu
może ulec zmianie: może wzrosnąć albo zmaleć.  Uzależnione  to jest od dostępności biletów na dany termin.  
Ostateczna cena za wycieczkę zależeć będzie od ilości osób w grupie.
    

ŚWIADCZENIA zawarte w cenie:

KOSZTY DODATKOWE:  
bilety wstępu wg programu - 60 Euro/os + usługi lokalnego przewodnika - od 35 - do 80 Euro /os                          
( koszt przewonika zależy od ilości osób w grupie )
ew. dopłata do pokoju 1 os. – 50 Euro
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Ważne Informacje:

Wszyscy uczestnicy powinni być zaszczepieni i posiadać Certyfikat Covidowy.
Obecnie nie ma żadnych dodatkowych wymogów, które powinni spełniać osoby

zaszczepione wjeżdżające na terytorium Malty. 
  Zaktualizowane informacje na temat warunków wjazdu oraz obostrzeń na Malcie

zostaną podane na 3 tygodnie przed wyjazdem.
Dokumentem uprawniającym do wjazdu na terytorium Malty jest ważny dowód

osobisty lub paszport. Przed wjazdem należy również wypełnić formularz
lokacyjny. 
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