


INCENTIVE NA MALCIE

Dzień 1 

Zbiórka na lotnisku w Warszawie na dwie godziny przed wylotem, spotkanie z pilotem grupy. Przelot 

na Maltę. Transfer do hotelu. Zakwaterowanie. Spotkanie w informacyjne w hotelu z omówieniem 

programu pobytu. Kolacja powitalna w hotelowej restauracji.

Dzień 2

Śniadanie w hotelu. Czas wolny na wypoczynek i relaks. Po lunchu wyjazd na wycieczkę do stolicy

wyspy La Valetty. W 1980 roku Valletta została wpisana na Listę Dziedzictwa Światowego UNESCO.

Miasto nazwane zostało na cześć Jean Parisot de la Valette, który uniemożliwił inwazję Ottomańską

w 1565 roku. Oryginalna nazwa miejscowości pochodzi z czasów rządów zakonu Joannitów-

„Humilissima Civitas Valletta”, co można przetłumaczyć „Valletta najbardziej skromne pośród

wszystkich miast”. Zwiedzanie rozpoczniemy od: Ogrodów Barracca, Katedry św. Jana wraz z kaplica

zawierającą dzieło Caravaggio „Ścięcie Św. Jana”, Pałacu Wielkiego Mistrza. Nawiedzenie kościoła

Św. Pawła, w którym znajdują się relikwie świętego. Powrót do hotelu by w pełni pojąć złożoność

historii Malty, udamy się na show ukazujące dzieje wyspy. Następnie czas wolny na zakup pamiątek.

Powrót do hotelu w godzinach wieczornych. Kolacja oraz pokaz tańców w hotelu, nocleg.



Dzień 3

Śniadanie w hotelu, po południu udamy się na półdniową wycieczkę do miejscowości Mdina- pierwszej 

stolicy Malty. Spacer po zabytkowym miasteczku, zwiedzanie Katedry, możliwość podziwiania widoków z 

murów obronnych miasteczka. Przejazd do Rabatu – zwiedzanie kościoła Św. Pawła, Groty Św. Pawła, 

gdzie apostoł znalazł schronienie po rozbiciu statku w 60r. oraz Katakumb Św. Pawła – miejsca 

pochówku pochodzącego z IV-V w. n.e. Następnie udamy się na klify w rejonie DINGLI - na najwyżej 

położony punkt na Malcie, skąd można podziwiać przepiękne widoki. Następnie odwiedzimy Mosta w 

którym zobaczymy zainspirowany przez rzymski Panteon kościół w centrum miasta zbudowany w XVIII 

wieku. Miasto to stało się znane w całym kraju w 1942 roku, gdy w czasie II wojny światowej, spuszczony 

pocisk okazał się niewypałem, oszczędzając w ten sposób życie około 300 ludzi. Wieczorem kolacja w 

hotelu.



Dzień 4

Śniadanie w hotelu. W dniu dzisiejszym zapraszamy na rejs na wyspę Gozo, która  jest drugą co do 

wielkości wyspą archipelagu Wysp Maltańskich. Położona 6 km na północny zachód od Malty. Pomimo 

wspólnej historii oraz rozwoju, Gozo posiada swój swoisty charakter. Ta wyspa o trzech wzniesieniach 

jest zdecydowanie bardziej zielona oraz bardziej malownicza niż Malta.  wyjazd na wyspę Gozo, aby 

zobaczyć: kompleks prehistorycznych świątyń Ggantija, kościół Ta Pinu – jedno z najważniejszych 

miejsc pielgrzymkowych mieszkańców Malty i Gozo, Dwejra – miejsce ‘trzech cudów natury’ wysp 

maltańskich - Lazurowe Okno, Wewnętrzne Morze oraz Skałę Fungus, Victoria – ‘stolicę’ wyspy Gozo,  

wraz z cytadelą, Xlendi – malownicze miasteczko na wybrzeżu Gozo, Jaskinię Calypso, skąd jest 

piękny widok na zatokę Ramla.  Wieczorem kolacja w hotelu. 



Dzień 7

Cały dzień do własnej dyspozycji –

wypoczynek na wyspie. Dla

chętnych możliwość skorzystania z

wycieczek fakultatywnych.

Dzień 8

Wykwaterowanie z hotelu, następnie

transfer na lotnisko. Na miejscu

odprawa, wylot do Polski. Przylot na

lotnisko w Warszawie. Zakończenie

świadczeń

Dzień 5

Śniadanie w hotelu. Po lunchu zapraszamy na

odwiedzenie 3 portowych miast : Cospicusy wraz z

jego ufortyfikowanym portem, Vittoriosy, w burzliwej

przeszłości będącej „kotwicą spokoju” tamtego obszaru

oraz Senglei. Podczas wycieczki zobaczymy wąskie

uliczki, które ukryte są w cieniach wielowiekowych

kościołów oraz budynków. Następnie przejedziemy do

piwniczek winnych „Marsovin” w miejscowości Marsa.

Tam będziemy mieli okazję posmakować

niespotykanego smaku maltańskiego wina, w

otoczeniu oryginalnych dzieł twórców lokalnych oraz w

obliczu 400- letniej historii wyrobu tamtejszego

szlachetnego trunku. Wyrafinowany smak podkreślą

nam lokalne słone przystawki takie jak chleb maltański

czy ser. Całości degustacji dopełni przybliżenie

procesu powstawania win- od gron winogron po

szkarłatny płyn. Wieczorem kolacja w hotelu.

Dzień 6

Cały dzień do własnej dyspozycji – wypoczynek na

wyspie. Dla chętnych możliwość skorzystania z

wycieczek fakultatywnych.


