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DZIEŃ 1.
Spotkanie Uczestników na lotnisku. Przelot bezpośredni na 
Maltę i powitanie na lotnisku Luqa, w ramach którego Uczestnicy 
otrzymają przysmak maltański oraz napój. Przejazd w kierunku 
La Valetty. Proponujemy spacer po zabytkowej stolicy Malty, 
która jest symbolem i  nienaruszoną czasem atrakcją kraju. 
Nigdzie na świecie nie ma tylu nagromadzonych zabytków 
historycznych przypadających na 1 km kwadratowy, które 
spotkamy właśnie tutaj. Zwiedzanie miasta najlepiej rozpocząć 
od Górnych Ogrodów Barrakka, skąd roztacza się piękny widok 
na port i wyspę. Kontynuując spacer przejdziemy m. in. główną 
ulicą miasta, po drodze zobaczymy  m.in. siedzibę premiera 
Malty, Parlamentu oraz wartę Pałacu Prezydenckiego. Ważnym 
miejscem jest konkatedra  św. Jana, do której koniecznie trzeba 
wejść. Lunch proponujemy w przytulnej maltańskiej restauracji, 
która znana jest z tradycyjnej kuchni oraz świeżych wypieków 
wytwarzanych na miejscu w  100-letnim piecu opalanym 
drewnem. Serwowane będą lokalne, domowe przysmaki 
oraz białe lub czerwone wino. Po lunchu czas do dyspozycji 
Uczestników na indywidulany spacer uliczkami miasta lub zakup 
pamiątek. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie i  odpoczynek. 
Kolacja, nocleg. 

DZIEŃ 2.
Po śniadaniu zapraszamy do Mdiny, zwanej także  „Cichym 
Miastem”. Założona w  VIII wieku p.n.e. przez starożytnych 
Fenicjan stanowiła pierwszą stolicę Malty i  główną siedzibę 
szlachty, aż do 1530 r. Malutkie miasteczko położone jest na 
najwyższym wzniesieniu Malty, z którego rozpościera się piękny 
widok panoramiczny na całą wyspę. Do Mdiny wchodzimy przez 
ogromną bramę, za którą wznosi się pałac Wielkiego Mistrza 
Vilheny, obecnie Muzeum Historii Naturalnej. Znajdziemy 
tutaj wszystko, co charakterystyczne dla typowej maltańskiej 
osady: wąziutkie uliczki, otoczone zwartą fasadą zabudowań 
z  wystającymi, malowniczymi balkonami, zabytkowe kościoły 
i  pierścień okazałych murów obronnych. Sceneria tego 
przepięknego miasteczka z bogatą historią i urokliwymi wąskimi 
uliczkami, znana jest również z  popularnego serialu „Gra 
o  Tron”, praktyczne nie zmieniła się od czasów średniowiecza, 
stanowiąc jedną z głównych atrakcji Wysp Maltańskich. Lunch 
proponujemy  w restauracji zlokalizowanej w jednej z wąskich 
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i  urokliwych uliczek Cichego Miasta. Wnętrze zachwyca 
tradycyjnym wystrojem z kamiennymi fasadami i sklepieniami, 
a kuchnia serwowana w tym miejscu składa się z tradycyjnych 
i  nowych maltańskich potraw z  wykorzystaniem lokalnych 
składników. Po lunchu powrót do hotelu i  czas do dyspozycji 
Uczestników. Kolacja w restauracji hotelu, po której zapraszamy 
w  rejs między Maltą a  Comino połączony z  dyskoteką na 
pokładzie. Napoje w  formie open-bar. Powrót ok. północy. 
Nocleg.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu proponujemy przejazd na terminal promowy 
i przeprawę na wyspę Gozo.

GOZO JEEP ADVENTURE

Gozo Jeep Adventure to całodniowa krajoznawcza wycieczka 
na siostrzaną wyspę Malty. W  porcie na Uczestników wyprawy 
będą czekać kierowcy i  5-osobowe jeepy. W  trakcie kilkugodzinnej 
wycieczki po Gozo poznamy najpopularniejsze zakątki wyspy. Od 
naturalnych solanek morskich po piękne widoki z  Klifów Kercem. 
Program przejazdu obejmuje m.in. Dolinę Simar, Zatokę Xlendi, 
Dwejra – czyli pozostałości po Azur Window & Fungus Rock, Jaskinię 
Calypso, Marsalforn, Gozo Craft Center – czyli przystanek na zakup 
pamiątek i  lokalnych wyrobów oraz Limestone Quarry – wapienne 
kanieniołomy, a także Cytadelę w Victoria– stolica wyspy. Na lunch 
zatrzymamy się w  jednej z  restauracji położonej na wzniesieniu, 
z pięknym widokiem na zatokę i sąsiednią Wyspę Comino. Wycieczka 
zakończy się w  porcie, gdzie czeka prom powracający na Maltę. 
Kolacja. Nocleg.

DZIEŃ 4.
Śniadanie, w  zależności od pory przelotu czas do dyspozycji 
Uczestników lub przejazd na lotnisko. Przylot do Polski.
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