Biuro Podróży Exodus

HISTORYCZNA MALTA: WYSPA NIEZWYKŁA
Poznaj Maltę: niewielki archipelag na Morzu Śródziemnym, gdzie przebogate dziedzictwo kulturowe
łączy się ze wspaniałymi krajobrazami tworząc niesamowite i jedyne w swoim rodzaju przeżycie !!!
Zanurz się w turkusowych wodach Błękitnej Laguny i Złotej Zatoki. Spędź dzień na malowniczej, urzekającej
widokami wyspie Gozo. Odwiedź megalityczne świątynie Mnajdra i Hagar Qim. Zachwyć się zapierającymi
dech panoramami stojąc na klifach Dingli. Daj się uwieść czarowi średniowiecznych miast - Mdiny i Rabatu.
Spaceruj po Bugibbie - najsłynniejszym kurorcie turystycznym Malty. Wreszcie - poznaj naszpikowaną
niesamowitymi zabytkami stolicę Valettę - wpisane na listę UNESCO miasto Zakonu Kawalerów Maltańskich!
PRZELOTY WROCŁAW - MALTA - W CENIE !!!
2 OBIEKTY Z LISTY UNESCO !
Czas trwania: 5 dni
Terminy:
06.10.2021 - 10.10.2021 2850 PLN cena z przelotami!
Program:
01.dzień: 02.00 - wyjazd z Zielonej Góry - parking pod Palmiarnią (wjazd od ul. Piaskowej).
Transfer autokarowy Zielona Góra - Wrocław.
07.10 - 09.50 - bezpośredni przelot samolotem Wrocław - Malta.
Transfer do hotelu.
Około 13.00 - zakwaterowanie w hotelu*** w Bubibba (największy kurort Malty). Czas wolny.
Obiadokolacja. Nocleg.
02.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Program realizowany z polskim przewodnikiem.
Przeprawa promowa na wyspę Gozo.
Całodzienny objazd malowniczej wyspy GOZO (2. największa wyspa archipelagu maltańskiego).
Przeprawa promowa na wyspą Malta.
Około 19.00 - powrót do hotelu w Bugibba. Obiadokolacja. Nocleg.
03.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Program realizowany z polskim przewodnikiem.
Zwiedzanie MDINY (dawna stolica Malty) - Brama Główna, mury obronne, katedra św. Pawła, ratusz,
historyczne pałace, stare miasto.
Spacer po RABACIE - kolegiata św. Pawła, stare miasto.
Przystanek na KLIFACH DINGLI - wybitny punkt widokowy.
Zwiedzanie megalitycznych świątyń MNAJDRA i HAGAR QIM (lista UNESCO).
Przystanek na słynnym punkcie widokowym na BŁĘKITNĄ GROTĘ.
Około 18.00 - powrót do hotelu w Bugibba. Obiadokolacja. Nocleg.
04.dzień: 08.00 - śniadanie. 09.00 - wyjazd.
Przeprawa promowa na wyspę Comino.
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Czas wolny na słynnej plaży BŁĘKITNA LAGUNA - możliwość plażowania.
Przeprawa promowa na wyspę Malta.
Czas wolny na słynnej plaży ZŁOTA ZATOKA - możliwość plażowania.
Około 18.00 - powrót do hotelu w Bugibba. Obiadokolacja. Nocleg.
05.dzień: 07.00 - śniadanie. 08.00 - wyjazd. Program realizowany z polskim przewodnikiem.
Zwiedzanie VALETTY (stolica i największe miasto Malty, lista UNESCO) - Pałac Wielkiego Mistrza,
zajazdy rycerzy zakonnych, konkatedra św. Jana, ogrody Barrakka, opera, parlament, mury obronne, kościół
św. Pawła Rozbitka, historyczne pałace. Czas wolny.
Możliwość udziału w rejsie statkiem turystycznym po zatoce Grand Harbour.
Transfer na lotnisko.
18.00 - 20.45 - bezpośredni przelot samolotem Malta - Wrocław.
Transfer autokarowy Zielona Góra - Wrocław.
Około 01.00 - rozwiązanie wycieczki w Zielonej Górze - parking pod palmiarnią.
W cenie:
przeloty bezpośrednie Wrocław - Malta w dwie strony (w cenie tylko bagaż podręczny!)
transfer autokarowy Zielona Góra - Wrocław w dwie strony
transfery autokarowe i promowe na Malcie
zakwaterowanie: 4 x hotel*** z basenem, pokoje z balkonem, łazienką/WC, TV
pilot BP Exodus na całej trasie
ubezpieczenie NNW, KL, bagaż
podatek VAT

Dodatkowe opłaty:
wstępy do obiektów turystycznych (dla chętnych) - ok. 70 EUR
polscy przewodnicy lokalni na Malcie (obowiązkowo) - 40 EUR
rejs po zatoce Grand Harbour (dla chętnych) - 10 EUR
dopłata do bagażu głównego 20 kg (dla chętnych) - 250 PLN (płatne w biurze przed wyjazdem)
Turystyczny Fundusz Gwarancyjny i Pomocowy (obowiązkowo) - 20 PLN (płatne w biurze przed
wyjazdem)
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