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Ramowy program wyjazdu

DZIEŃ 1.  
• 05:45 zbiórka na  lotnisku i  odprawa 

uczestników,

• 07:45 wylot na Maltę, lotnisko Luqa-Luqa,

• 10:35 przylot na Maltę, lotnisko Luqa-Luqa,

• 11:00-11:30 spotkanie z  polskim 

przedstawicielem w  hali przylotów , 

przejazd do hotelu,

• 12:30 przyjazd do hoteu, zakwaterowanie,

• czas wolny na  korzystanie hotelowych 

udogodnień i  formuły all inclusive,

• 18:00- 22:00 kolacja.

DZIEŃ 2.  
• 07:30-9:00 śniadanie

• 09:00-13:00 spotkanie w sali konferencyjnej 

wyposażonej w projektor multimedialny

• 13:00-15:00 lunch

•  czas wolny na korzystanie hotelowych 

udogodnień i  formuły all inclusive

• 18:00-22:00 kolacja

DZIEŃ 3.  
• 07:30-10:00 śniadanie

•  czas wolny na korzystanie hotelowych 

udogodnień i  formuły all inclusive

• 12:00-15:00 lunch

•  czas wolny na korzystanie hotelowych 

udogodnień i  formuły all inclusive

• 18:00-21:30 kolacja

DZIEŃ 4.  
• 07:30-8:00 śniadanie

• 08:30 wyjazd na  wycieczkę Mdina. 

Zwiedzanie średniowiecznej Mdiny – 

dawnej stolicy Malty mieszczącej się 

w  samym centrum wyspy. Podczas 

spaceru przez „Miasto Ciszy” odwiedzimy 

barokową Katedrę Św. Pawła oraz 

imponujące bastiony, z  których rozciąga 

się widok na przepiękną panoramę wyspy. 

Następnie przejazd do  miejscowości 

Dingli, na  zachodnim brzegu Malty 

słynącej z  okazałych klifów sięgających 

257 m n.p.m., gdzie będzie czas na spacer 

oraz zrobienie malowniczych zdjęć. Na 

końcu wizyta w Ogrodach Botanicznych 

San Anton.

• 13:30-15:00 powrót do hotelu. Lunch

• 18:00 - 21:30 kolacja



DZIEŃ 5.  
• 07:30-8:00 śniadanie

• czas wolny na  korzystanie hotelowych 

udogodnień i formuły all inclusive

• 12:00-15:00 lunch

• czas wolny na  korzystanie hotelowych 

udogodnień i formuły all inclusive

• 18:30-21:30 kolacja

DZIEŃ 6.  
• 07:30-8:00 śniadanie

• 08:30 wyjazd na  wycieczkę Trzy Miasta. 

Dawna siedziba Joannitów, potem doki 

brytyjskiej marynarki śródziemnomorskiej, 

a  obecnie Trzy Miasta na  wschodzie: 

Vittoriosa, Cospicua i  Senglea to jedno 

z najbardziej czarujących miejsc na Malcie. 

Wycieczka rozpoczyna się przejazdem 

przez Cospicue do  miejscowości Vittoriosa - 

najmniej zniszczonego i najciekawszego miasta 

z  całej konurbacji gdzie będzie możliwość 

spaceru przez urocze, wąskie uliczki przy 

których znajduje się wiele historycznych 

budowli oraz kościołów. Kolejnym punktem 

programu jest stare nabrzeże oraz rejsik po 

uroczych portowych zatoczkach słynnych 

doków. Na końcu przejazd do  Senglei gdzie 

znajduje się słynna wartownia Senglea Point 

Vedette, z  której roztacza się wspaniała 

panorama Valletty oraz fortu St. Angelo.

• 13:30-15:00 powrót do hotelu, lunch

•  czas wolny na korzystanie hotelowych 

udogodnień i  formuły all inclusive

• 18:30-21:30 kolacja

DZIEŃ 7.  
• 07:30-10:00 śniadanie

• czas wolny na  korzystanie 

hotelowych udogodnień i   

formuły all inclusive

• 12:00-15:00 lunch

• czas wolny na  korzystanie 

hotelowych udogodnień i   

formuły all inclusive

• 18:30-22:00 kolacja

DZIEŃ 8.  
• 01:00 zbiórka przy recepcji, 

wyjazd na lotnisko Luqa-Luqa

• 02:00 zbiórka na  lotnisku, 

rozpoczęcie odprawy

• 04:00 wylot z Malty

• 06:45 lądowanie w Warszawie


