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Ramowy program wyjazdu

DZIEŃ 1.
Zbiórka na  lotnisku z  polskim pilotem, wylot 
na  Maltę. Po przylocie na  lotnisku spotkanie 
z  miejscowym przedstawicielem oraz przejazd 
do hotelu . Zakwaterowanie w Hotelu  3*** 

DZIEN 2.
Dzień wolny i odpoczynek. Msza Św.

DZIEŃ 3.
Po śniadaniu przejazd na całodniowe zwiedzanie 
stolicy Malty - Valletty, wzniesionej przez 
Joannitów z  kamienia i  piasku, tworząc jedno 
z  najpiękniejszych miast obronnych w  Europie. 
Pierwszy punkt zwiedzania stanowią Upper 
Barracca Gardens (Górne Ogrody), będące 
najwyższym punktem XVI-wiecznych 
murów obronnych. Możliwość podziwiania 

zapierającego dech w  piersiach widoku 
na  Grand Harbour (wejście do  portu oraz 
fort Risacoli i  Bighi) oraz urokliwe Trzy 
Miasta: Vittoriosę, Sengleę i  Cospicuę - 
zlokalizowane po przeciwnej stronie zatoki. 
Następnie spacer gwarnymi uliczkami 
Malty, wzdłuż których mieszczą się 
różnorodne karczmy, wybudowane przez 
Kawalerów Maltańskich. Przystanek przy 
Katedrze Św. Jana, której wnętrze emanuje 
bogactwem i  ornamentyką. Dla chętnych 
możliwość zobaczenia słynnego obrazu 
„Ścięcie św. Jana Chrzciciela”, włoskiego 
malarza barokowego – Caravaggia  
(z 1608 roku). Przejście do kościoła St. Paul 
Shipwreck (kościoła św. Pawła Rozbitka), 
w  którym podobno przechowywane są 
kości z nadgarstka św. Pawła oraz fragment 
kolumny, na  której ścięto go w  Rzymie. 
W  dalszej kolejności wizyta w  Muzeum 
Archeologicznym, po której nastąpi 
przerwa na  lunch w  lokalnej restauracji. 

Następnie spacer na  przedmieścia 
Valletty oraz 45-minutowe show 
audio-wizualne ukazujące historię 
Malty. Powrót do hotelu na nocleg.

DZIEŃ 4. 
Po śniadaniu przejazd w  kierunku 
centrum wyspy do  niewielkiej 
miejscowości Mosta, słynnej za 
sprawą okazałej Kopuły kościoła 
Santa Marija Assunta. Następnie 
przejazd na  przedmieście Mdiny – 
Rabat, słynący z  labiryntu katakumb 
(mieszczących się pod poziomem 
ulic) oraz kościoła św. Pawła, pod 
którym znajduje się Grota św. Pawła, 
w której, według legendy przebywał 
święty, po tym jak rozbił się na morzu. 
Lunch w  lokalnej restauracji. 
W  dalszej części programu przejazd 



do  Mdiny – średniowiecznej stolicy Malty. Podczas spaceru przez „Miasto Ciszy” będzie czas na  postój w  barokowej Katedrze  
św. Pawła oraz imponujące bastiony, z których rozciąga się widok na przepiękną panoramę wyspy. Przerwa na modlitwę. 

DZIEŃ 5. 
Po śniadaniu przejazd na  południowe krańce 
Malty do miejscowości Zurrieg, w okolicy której 
znajduje się urokliwa, skalista zatoczka, z której 
wypływa turystyczna łódka do  Błękitnej Groty 
słynącej z  lazurowych wód. Następnie przejazd 
w  górę, wzdłuż malowniczych winnic do  jednej 
z  najładniejszych wiosek rybackich na  wyspie, 
z  portem, w  którym cumują przedstawiane 
w  licznych folderach, kolorowe łodzie (luzzus). 
Czas wolny na  zakup pamiątek na  lokalnym 
ryneczku. Lunch w  miejscowej restauracji, po 
którym odbędzie się przejazd do zespołu czterech 
świątyń – Tarxien Temples, (odkrytych w 1914 r.), 
odznaczających się precyzyjnie wykonanymi 
rzeźbami. W  dalszej części programu przejazd 
do  Ghar Dalam, czyli 200-metrowej groty 
zwanej Jaskiną Ciemności, w  której znaleziono 
ludzkie i zwierzęce kości oraz elementy ceramiki 
z okresu fenickiego. W drodze powrotnej postój 

w  wiosce Siggiewi, gdzie będzie czas 
na  modlitwę w  kościele parafialnym św. 
Mikołaja. Powrót na nocleg do hotelu. 

DZIEŃ 6. 
Po śniadaniu przejazd na  wschód, 
w  kierunku historycznych Trzech 
Miast: Vittoriosy, Cospicui oraz Senglei, 
stanowiących jeden z  najbardziej 
malowniczych regionów Malty. Wycieczka 
rozpoczyna się przejazdem przez Cospicue 
do  miejscowości Vittoriosa - najmniej 
zniszczonej i  najciekawszej z  całej 
konurbacji, gdzie będzie możliwość spaceru 
przez urocze, wąskie uliczki przy których 
znajduje się wiele historycznych budowli 
oraz kościołów. Przerwa na  modlitwę 
w kościele San Lawrenz (św. Wawrzyńca), 
stojącym na  nadbrzeżu, naprzeciwko 
Senglei. Przejazd wzdłuż fortyfikacji 
otaczających zatokę Kalkara do  Senglei, 

gdzie w  Wielkim Porcie znajduje się 
słynna wartownia Senglea Point Vedette, 
z której roztacza się wspaniała panorama 
Valletty oraz fortu St. Angelo. Na koniec 
wizyta w  lokalnej winiarni połączona 
z  opowieścią na  temat lokalnych upraw 
oraz degustacją wina. Powrót do hotelu.

DZIEŃ 7. 
Dzien wolny. Msza Św.

DZIEŃ 8.
Śniadanie w  hotelu. Wykwaterowanie. 
Przejazd na lotnisko na 2h przed odlotem 
samolotu do Polski.


