QAWRA / KLIFY DINGI / MDINA / RABAT / MOSTA / WYSPA GOZO / GGANTIJA /
IR-RABAT / ZATOKA XLENDI / ZATOKA DWEJRA / LA VALLETTA / COSPICUA /
VITTORIOSA / SENGLEA / MARSAXLOKK / WYSPA CAMINO

WYLOT Z WROCŁAWIA

ZWIEDZANIE I WYPOCZYNEK 8 DNI

CENA od: 3590 zł
OFERTA DLA GRUPY MIN.25 OSÓB WAŻNA PRZY REZERWACJI I WPŁACIE ZALICZKI 750 ZŁ/OS.
DO DNIA 04.07.2021, ILOŚĆ MIEJSC PROMOCYJNYCH OGRANICZONA

/ OFERTA NIE WIĄŻE SIĘ Z REZERWACJĄ MIEJSC
CENA ZAWIERA:
przelot samolotem linii LOW COST z dwoma bagażami podręcznymi (pierwszy o wymiarach 40x20x25 cm oraz drugi o
wymiarach 55x40x20cm do 10 kg, wnoszone na pokład), zakwaterowanie: 7 rozpoczętych dób hotelowych w hotelu***;
pokoje 2-os. z łazienkami (możliwość 1 dostawki), wyżywienie: 7 śniadań + 7 obiadokolacji, przejazd klimatyzowanym
minibusem podczas zwiedzania, opiekę polskojęzycznego pilota, ubezpieczenie TU EUROPA (KL Z COVID-19, NW, CHP,
bagaż), realizację programu, bilety wstępu do zwiedzanych obiektów, lokalnych przewodników, podatki turystyczne,
obowiązkową składkę na Turystyczny Fundusz Gwarancyjny 10 zł/os., obowiązkową-bezzwrotną składkę na Turystyczny
Fundusz Pomocowy 10 zł/os.
CENA NIE ZAWIERA:
dodatkowych posiłków i napojów do obiadokolacji, innych wydatków osobistych i fakultatywnych; dopłaty do bagażu
głównego 250 zł, ubezpieczenia od kosztów rezygnacji (KR 100% podstawowe: 2,89%, KR 100% z Covid-19: 4,63%, KR
100% z CHP: 5,78%, KR 100% MAX: 6,5% wartości imprezy), dopłaty do pokoju 1-osobowego,
ORGANIZATOR: BIURO TURYSTYKI „ JOANNA”,
INFORMACJE I ZAPISY: MOBILE 603 385 231 INFOLINIA: 801 000 674, tel / fax: 71/344 19 30, tel. 71/341 84 62
www.joanna.holiday www.joannawroc.pl, biuro@joannawroc.pl 50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74/30a

TERMIN
WYJAZDU

ILOŚĆ DNI

Hotel ***
HB

22.09 – 29.09.2021

8

3 590,00 zł

Dopłata do bagażu głównego 20 kg

250 zł /dwie strony

RAMOWY PROGRAM WYCIECZKI NA MALTĘ:
Dzień 1

Zbiórka na lotnisku, przylot na Maltę, transfer do hotelu*** w Qawra - nadmorskiej miejscowości
turystycznej, zakwaterowanie, nocleg.

Dzień 2

Śniadanie. Przejazd na południowe wybrzeże wyspy, aby podziwiać klify Dingi. Dalej przejazd do Mdiny,
dawnej stolicy wyspy. Spacer labiryntem wąskich uliczek, gdzie czas płynie tak leniwie, że można poczuć
się jak w epoce średniowiecza. Zwiedzanie Katedry Św. Piotra i Pawła. Tuż za murami Mdiny położone jest
miasto Rabat, w którym zwiedzimy Grotę św. Pawła, gdzie apostoł schronił się po tym jak jego statek rozbił
się na morzu. W drodze powrotnej przystanek w miejscowości Mosta, miasta słynnego z jednej z trzech
największych kopuł na świecie przykrywającej kościół Santa Maria Assunta. Powrót do hotelu,
obiadokolacja, nocleg.

Dzień 3

Śniadanie. Wycieczka na wyspę Gozo - rejs promem na wyspę, która zachwyca bajecznymi krajobrazami.
Zwiedzanie wpisanego na listę UNESCO stanowiska archeologicznego Ggantija – z częściowo
zachowanymi murami obronymi i megalitycznymi świątyniami (jednymi z najstarszych kamiennych budowli
na świecie). Następnie stolica wyspy Ir-Rabat, nad którym góruje położona na skale Cytadela. Dalej zatoka
Xlendi – wykute w skale kąpielisko, zatoka Dwejra - spacer po klifach do Skalnego Grzyba. Powrót do
hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 4

Śniadanie. Przejazd do La Valletty – stolicy Malty, wpisanej na listę UNESCO, miasta budowanego w
czasach, kiedy wyspa należała do Zakonu Kawalerów Maltańskich a które do dziś zachowało swój unikalny
charakter. Spacer po mieście: Pałac Wielkiego Mistrza – była siedziba zakonu Joannitów, Katedra Św.
Pawła, spacer przez Górne Ogrody – Upper Barracca Gardens, z których rozciąga się wspaniały widok na
Grand Harbour oraz mury „Trójmiasta”, Katedra Jana Chrzciciela, w której znajduje się obraz Caravaggia
„Ścięcie św. Jana Chrzciciela”. Przejazd do trzech portowych miast, gdzie pierwotnie kawalerowie miecza
osiedlili się po przybyciu na wyspę. Zwiedzanie ufortyfikowanego portu Cospicua, następnie spacer wąskim
labiryntem uliczek w Vittoriosa, aby na koniec dnia dotrzeć do Senglea, słynnego z odparcia inwazji
tureckiej. Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 5

Śniadanie. Przejazd na południową część wyspy do najstarszej maltańskiej wioski rybackiej Marsaxlokk na
codzienne targowisko z lokalnymi specjałami, gdzie można zobaczyć rybaków i ich charakterystyczne
kolorowe łodzie luzzu. Dalej przejazd na wybrzeże, gdzie znajduje się kompleks jaskiń naturalnie
wyrzeźbionych przez morskie fale z niezwykłymi lazurowymi refleksami wody morskiej – jedna z
największych atrakcji turystycznych Malty. Rejs po jaskiniach (wyłącznie przy sprzyjających warunkach
pogodowych i stanie morza). Powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg.

Dzień 6

Śniadanie. Wycieczka do mariny w Sliema - rejs (1,5 h) łodzią wycieczkową dookoła głównych portów Malty
lub rejs na wyspę Camino . Obiadokolacja. Nocleg.

Dzień 7

Śniadanie. Czas wolny na wypoczynek i plażowanie. Obiadokolacja. Wieczorem wieczór maltański: kolacja
w tradycyjnej tawernie maltańskiej przy dźwiękach mandoliny i tradycyjnym śpiewie. Nocleg.

Dzień 8

Śniadanie. Transfer na lotnisko i wylot do Polski.

UWAGA! Program jest ramowy i kolejność zajęć treningowych i zwiedzania może ulec zmianie. Niektóre wymienione
atrakcje z programu mogą być zamienione na inne z przyczyn niezależnych od organizatora (np. warunków pogodowych),
epidemicznych.

Polub nas na Facebooku i bądź na bieżąco z naszą ofertą: www.facebook.com/biuroturystykijoanna
U nas również zarezerwujesz każdą wycieczkę/wczasy bez wychodzenia z domu.
Wszystkich formalności dokonasz telefonicznie 71 344 19 30 lub mailowo biuro@joannawroc.pl

INFORMACJE DOTYCZĄCE AKTUALNYCH OBOSTRZEŃ PRZY WJEŹDZIE NA MALTĘ

TEST NA COVID-19
WYMAGANY
•każdy podróżny przybywający na Maltę jest zobowiązany do przedstawienia negatywnego testu PCR COVID-19
wykonanego nie później niż 72 godziny przed przyjazdem na Maltę.
•dokument potwierdzający negatywny wynik testu musi być w j. angielskim
•do 31.05.2021 r. podróżni którzy nie mają wykonanego testu przed przylotem mogą poddać się testowi na COVID-19
na lotnisku po przylocie. Test wykonywany po wylądowaniu jest wykonany na koszt Rządu Malty, a cała procedura
wykonania testu nie powinna trwać dłużej niż 1 godz.
RODZAJ TESTU
PCR
TEST DLA DZIECI
dzieci do lat 5 zwolnione są z obowiązku przedstawienia wyniku testu
OSOBY ZASZCZEPIONE
brak aktualnych wytycznych
WYMAGANE DOKUMENTY
turyści zobowiązani są do wypełnienia formularza oraz deklaracji w języku angielskim. Oba wypełnione dokumenty
należy przekazać personelowi medycznemu / zdrowotnemu po przybyciu na międzynarodowe lotnisko Malta lub
załodze Virtu Ferries przy stanowisku odprawy przed wylotem z Pozzallo na Sycylii. Fałszywe oświadczenie w
momencie przybycia będzie uważane za przestępstwo.
Formularz i deklaracja: POBIERZ
DODATKOWE INFORMACJE
https://deputyprimeminister.gov.mt/en/health-promotion/covid-19/Pages/travel.aspx
https://www.gov.pl/web/dyplomacja/malta
https://www.visitmalta.com/en/covid-19
https://www.maltairport.com/covid19/

