MALTA termin 13-18.09.2018, cena 2599 zł + 110 €
DZIEŃ 1 i 2
Spotkanie na lotnisku w Warszawie. Odprawa bagażowa i inne formalności. Starujemy…
Przelot na Maltę. Przejazd do hotelu, zakwaterowanie, czas wolny oraz kolacja, bo głodni
chyba już będziemy, że hoho… Po kolacji prawdziwie gorąca wyprawa odkrytym
autobusem pod hasłem – Malta byNight. Zwiedzanie wyspy  Valletta w romantycznym
świetle księżyca. Postój w Mdinie, spacer po uliczkach nocnego miasta. Późny powrót do
hotelu w imię zasady – wcześniej zaczniemy – później skończymy…. Ale wyspać się
zdążymy…. Kolejnego dnia po śniadaniu zwiedzanie Valetty w świetle tym razem bardzo
słonecznym m.in. Ogrody Barracca, Katedra św. Jana, chwila czasu wolnegow samym
centrum starówki, Pałac Wielkich Mistrzów i Muzeum Białej Broni. Wizyta w trzecim
najstarszym, nieprzerwanie działającym teatrze na świecie  Manuel Theatre. Po południu
przejazd do Mdiny, zwiedzanie miasta. Dzień zakończymy wizytą w Rabat i zwiedzaniem
katakumb św. Agaty – starożytnej podziemnej metropolii wykutej w skale. Powrót do
hotelu na kolację i nocleg.
DZIEŃ 3
Po śniadaniu wyprawa na wyspę Gozo. Cały dzień podróżujemy po Gozo odkrytym
piętrowym autokarem. Zwiedzanie neolitycznej świątyni Gigantija, która według legendy
została zbudowana przez mitycznych gigantów, jest ona jednocześnie jedną z
najstarszych kamiennych świątyń na świecie. Wizyta w Ramla Bay i Calipso Cave,
mitycznym miejscu w którym przebywał Odyseusz. Spacer po stolicy wyspy – Rabat i
wizyta w górującej nad miastem cytadeli. Przejazd do zawalonego przez trzęsienie ziemi
Lazurowego Okna, uważanego za wizytówkę Gozo i całej Malty. Chwila czasu wolnego w
Xlendi, urokliwej zatoczce otoczonej górami. Nie ominie Państwa również degustacja
lokalnych win. Powrót promem na Maltę, postój przy punkcie widokowym na malowniczą
wioskę Popeye Village. Przejazd do hotelu – kolacja, może impreza pod gwiazdami
maltańskimi.
DZIEŃ 4
Ten dzień będzie wyjątkowo leniwym dniem. Albo zarządzimy leżenie na plaży
przyhotelowej tzw. „martwym bykiem - zupełnie jak po corridzie” albo też spakujemy
bambetle i popłyniemy na przepiękną Comino. Zrewitalizujemy się w fotogenicznej Blue
Lagoon, będzie też czas na spacer po wyspie. Wieczorkiem wrócimy do hotelu, zjemy
kolację, a po kolacji tańce, hulanki, swawole…
DZIEŃ 5
Po śniadaniu przejazd do jaskini Blue Grotto i rejs łodzią (jeśli pozwoli na to pogoda) oraz
czas wolny na malownicze zdjęcia. Następnie przejazd do światyń Hagar Qim i Mnajdra.
Okołopołudnie wypełnimy relaksem w Marsaxlokk – urokliwej wiosce rybackiej - spacer
oraz czas wolny, Następnie ruszymy na zwiedzanie trzech miast po drugiej stronie Grand
Harbour. Spacer przez Senglea, Cospicua do Vittoriosa. Powrót do hotelu, pożegnalna
kolacja
DZIEŃ 6
Po śniadaniu, wykwaterowanie, spakowanie bagaży do autokaru i przejazd do portu w
Sliema, rejs statkiem po portach Sliemy i Valletty, zwiedzanie łodzią zatok Wielkiego
Portu. Rzut oka na widok Vallettę i pozostałe 3 miasta od strony morza. Następnie
przejazd na lotnisko, odprawa i odlot do Polski. Machamy Malcie na pożegnanie…

W CENIE WYJAZDU:
PRZELOT – Polska – Malta – Polska - tanią linią lotniczą, przelot w klasie ekonomicznej
z bagażem podręcznym 55x40x23cm
5 NOCLEGÓW na Malcie - pokoje 2-osobowe ze śniadaniem hotel 3*** blisko plaży,
WYŻYWIENIE - 2 posiłki - śniadania i obiadokolacje,
TRANSFERY – na trasie lotnisko – hotel – lotnisko, oraz niezbędne przejazdy na miejscu,

OPIEKA polskojęzycznego Pilota-Przewodnika,
NIESPODZIANKI I DEGUSTACJE w czasie podróży,
WIELE UŚMIECHU i ŻYCZLIWA ATMOSFERA w czasie wyjazdu,
UBEZPIECZENIE turystyczne ,
SPOTKANIE INFORMACYJNE DLA GRUPY – w terminie uzgodnionym z
Koordynatorem Uniwersytetu,
POZA CENĄ WYJAZDU (DODATKOWO PŁATNE):
WYDATKI NATURY OSOBISTEJ np. przekąski, napoje, pamiątki, taksówki, połączenia
telefoniczne, dojazd na/ z miejsca zbiórki,
DOPŁATA DO POKOJU 1-OSOBOWEGO,
DODATKOWE NAPOJE – poza wymienionymi,
DODATKOWY LUB POWIĘKSZONY BAGAŻ – na życzenie.
BILETY wstępu i atrakcje – 110eur
I wpłata 500 zł przy zapisie
II rata 1000 zł do 31.03.2018
III rata 1099 zł do 13.08.2018
Zapisy przyjmuje kol. Zosia Rakowska, tel. 607 737 112

