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Oferta

„AVE CRUX ALBA”
MALTA 12-16.11.2018
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Archipelag maltański składający się z trzech wysp Malta, Gozo i Comino leży na Morzu
Śródziemnym między Sycylią a Tunezją.
Nie jest to zdecydowanie kraj na plażowy urlop typu „Skarbie podaj mi olejek!”.
Wyspy są wręcz wymarzonym miejscem na Podróż Akademicką dla miłośników
megalitycznych kultur i wypraw krzyżowych, a świątynie kultu Magna Mater są jednymi z
najstarszych na świecie budowli wzniesionych ręka człowieka. (4000 do 2500 p.n.e.)
O bogatej historii i upadku Zakonu Krzyżowców św. Jana słuchać należy w stolicy Malty - La
Valetta, nazwanej tak na cześć wielkiego mistrza Jeana Pierra La Valette. Potężna warownia
San Telmo, katedra i liczne muzea to smaczki stolicy wyspy.
Maltańską ciekawostką są zabytkowe autobusy obsługujące regularną komunikację na wyspie,
a podróż starym angielskim Bedfordem czy Leylandem na pewno jest przygodą.
Formy skalne wybrzeża Malty są niebywałe. Poddana działaniu fal wapienna skała wytworzyła
niezwykłości: Blue Window, Krokodyl, klify Dingli czy Lazurowa Grota.
Malta mimo swojej plażowej mizerii posiada klika malowniczych miejsc, jednym z nich jest
Ghajn Tufieha Bay w zachodniej części wyspy... Można się tam wykąpać, odpocząć i
ponurkować w krystalicznej wodzie i towarzystwie kolorowych rybek.
Wyspa Gozo to mała kopia Malty, z tym ze zieleńsza i dziksza.

Zapraszam Państwa na Maltę…
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DZIEŃ 1 i 2 – 12/13.11
Spotkanie Rano w Lublinie i przejazd na lotnisko do Krakowa. 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 wyprawa 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 wolnego
w samym centrum starówki, Pałac Wielkich Mistrzów.

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.

JK
Wstawiony tekst

JK
Przekreślenie
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DZIEŃ 3 - 14.11
Po śniadaniu wyprawa na wyspę Gozo. Cały dzień podróżujemy po Gozo 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.
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DZIEŃ 15.11
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
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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…
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PRZELOT – Polska – Malta – Polska - tanią linią lotniczą, przelot w klasie ekonomicznej
z bagażem podręcznym 55x40x23cm
4 NOCLEGi 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,
INFORMACJE PRAKTYCZNE – szczegółowy plik wysłany drogą mailową do
Koordynatora Uniwersytetu
DOJAZD na lotnisko

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

PROPONOWANA CENA:
PRZY GRUPIE MIN. 48 os. 1999 PLN / 1 os.
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Do uslyszenia!

Zapraszam do kontaktu:
Rafal Rouba

+48 601 632 580

PURA VIDA!
www.puravida.com.pl

pl. Dabrowskiego 3
90-249 Lódz, Polska

NIP: 7252143398
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