
 
 

  
 

 

 

Dzień Pierwszy  

Zbiórka na lotnisku w  Warszawie . Przelot na Maltę , zakwaterowanie,  kolacja oraz nocleg w 

Hotelu Soreda na  Malcie 3* HB . Powrót do hotelu na kolacje i nocleg.  

Dzień Drugi  
 8:45-  Wyjazd z hotelu. Następnie przejazd do Sliemy gdzie statkiem udamy się w 90 minutowy rejs po 
naturalnych portach Marsamxet i Grand Harbour, którego naturalna linia brzegowa pełna jest małych 
zatoczek, co czyni go jednym z najpiękniejszych portów w Europie. Ten rejs to również gratka dla 
amatorów fotografii, będą oni mieli niezwykłą okazję do sfotografowania fortyfikacji od strony morza. 
Po zakończeniu rejsu czas wolny. 
 
Dzień Trzeci  
08:45 - Wyjazd z hotelu.  Zwiedzanie miasta rozpoczynamy od wizyty w Ogrodach Barracca, następnie 
odwiedzimy  Kon-Katedrę Św. Jana gdzie w oratorium można podziwiać między innymi obraz 
Caravaggia “Ścięcie Św. Jana“. Nawiedzenie kościoła Św. Pawła rozbitka, w którym odbędzie się msza św.  
W kościele znajdują się relikwie świętego. Zwiedzanie z zewnątrz Pałacu Wielkiego Mistrza.  Czas wolny 
na zakupy.   Powrót do hotelu. Obiadokolacja i nocleg 
 

Dzień Czwarty  
Śniadanie. Następnie przejedziemy do RABATU gdzie odwiedzimy kościół dominikańskim, słynący z 

wizerunku „Płaczącej Madonny”. Przejdziemy do centralnej części miasta gdzie znajduje się kościół Św. 

Pawła. W jednej z kaplic (kaplica Św. Publiusza) odbędzie się Msza św. Po Mszy zwiedzimy Grotę, 

znajdującą się pod murami kościoła w której święty mieszkał przez trzy miesiące, po przybyciu na Maltę 

w roku 60. Zwiedzimy również Katakumby Św. Pawła ,miejsce pochówku z IV-VI w. n. e.  Następnie 

udamy się do MDINY, średniowiecznego miasta usytuowanego na szczycie wzgórza otoczonego 

fortyfikacjami . Przejdziemy zabytkowymi uliczkami, dojdziemy do bastionów, skąd rozpościera się 

wspaniały widok. Zwiedzimy katedrę Św. Piotra i Pawła oraz muzeum katedralne.  

 
Dzień Piąty 
8:00 Wyjazd z hotelu.  9:00 odpłynięcie promem z Cirkewwa na wyspę GOZO. Gozo usytuowane 
zaledwie 6 km od pólnocnego wybrzeża Malty jest drugą co do wielkości wyspą archipelagu. W czasie 
naszej wycieczki odwiedzimy kościół  TA PINU (jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
mieszkańców Malty i Gozo),  gdzie odbędzie się Msza św. W Dwejra zobaczymy 2 wspaniałe dzieła 
natury: Wewnętrzne Morze oraz Skałę Fungus.  Odwiedzimy Xlendi, malowniczy zakątek z wysokimi 
klifami i błękitną wodą.  Przejedziemy do centralnej części wyspy gdzie znajduje się Victoria, niewielka 
stolica Gozo, gdzie z górującej nad nią Cytadeli rozciąga się widok na cała wyspę .   
16:30 Powrót do hotelu.  Obiadokolacja i nocleg. 



 
 

  
 

Dzień Szósty  
Śniadanie . Całodzienne zwiedzanie TRZECH MIAST  Vitoriossa -Cospicua-Senglea . Przejedziemy 
przez Cospicua do VITTORIOSY, gdzie udamy się na spacer pięknymi uliczkami, 
w cieniu zabytkowych budowli i kościołów. Miasto to nazywane w średniowieczu Birgu było dla 
Joannitow bazą po przybyciu na wyspy w 1530 roku. Widok na miasto Sengla i Wielki Port.  
 Powrót do hotelu na kolacje i nocleg .  

Dzień Siódmy   
Śniadanie. Przejazd do wioski rybackiej Wied iz-Zurrieq skąd łodzią, wzdłuż malowniczych klifów 
można przepłynąć do “błękitnej groty“ ( Blue Grotto).  Wycieczka dodatkowo płatna 8 Euro od osoby, 
uzależniona od warunków atmosferycznych.   
Następnie największa na Malcie wioska rybacka MARSAXLOKK z tradycyjnymi łodziami luzzu. Spacer 
po nabrzeżu gdzie znajduje się wiele kawiarenek i restauracji, zakupy, czas wolny.   
Przejazd do MELLIEHY, gdzie znajduje się sanktuarium Matki Bożej (miejsce pielgrzymek od wielu 
wieków).   Powrót do hotelu na kolacje i nocleg  
 
Dzień Ósmy   

Śniadanie, Wykwaterowanie z hotelu .Wylot do Polski 08:55 . Przylot do Warszawy 11:40  

 

 

Cena 3599 zł zawiera : 

 Transfer z Głogówka.  

 Przelot Samolotem z bagażem 20kg . 

 Zakwaterowanie w pokojach 2 osobowych 

 Śniadania i kolacje . 

 Opiekę pilota oraz przewodnika na Malcie . 

 Ubezpieczenie podstawowe oraz TFG.  

 Program zwiedzania oraz wstępy.  

 Codzienne msze Święte. 

Cena nie zawiera :  

 Opłata klimatyczna  3,5 euro płatne od osoby przy zakwaterowaniu na Malcie. 

 Dopłatę do pokoju pojedynczego 900 zł. 

 Dodatkowe ubezpieczenie od kosztów rezygnacji  110 zł . 

 Dodatkowe ubezpieczenie choroby przewlekłe 90 zł ( zawiera zmiana ubezpieczenia)  

 

 

 

Uwaga kolejność zwiedzania może ulec zmianie . Godziny przelotów zostaną potwierdzone na 14 dni 

przed wylotem. 


