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"Błogosławieni, którzy nie widzieli, a uwierzyli"   /J 20, 29/ 

 

Program pielgrzymki na Maltę 

15-22.10.2018 

Dzień 1 Wyjazd z miejsca zbiórki – Katowice-Zarzecze, transfer na lotnisko, lot samolotem 
rejsowym do Valletty.  
VALLETTA – najmniejsza ze wszystkich i zarazem najbardziej na południe położona 
europejska stolica. Jej strome uliczki, widok z góry na morze, kolorowe balkony i 
monumentalna katedra tworzą idealne miejsce na spacer.  
Zwiedzanie: Górne Ogrody, Katedra Św. Jana (gdzie znajduje się jedno z najsłynniejszych 
dzieł Caravaggio - Ścięcie Św. Jana), Kościół Św.Pawła (gdzie znajdują się jego relikwie). 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 2 Śniadanie.  
SENGLEA – Miasto jest także nazywane Civitas Invicta (Niezdobyte Miasto). Nazwa ta 
wzięła się od fortyfikacji okalających wyspę. Miasto było niegdyś wykorzystywane jako obszar 
łowiecki. Vedette – najpiękniejszy punkt widokowy.  
VITTORIOSA - Birgu – miasteczko, w którym rezydowali rycerze zakonni. Jest to 
najciekawsze z tzw. Trzech Miast i zarazem najmniej zniszczonym przez bombardowania z 
czasów II wojny światowej.  
COSPICUA – największe z miast wchodzących w skład maltańskiego trójmiasta.  
Po zwiedzaniu – czas na plażowanie.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 3 Śniadanie. 
MELLIEHA – Sanktuarium Matki Bożej Zwycięskiej.  
Po zwiedzaniu – czas na plażowanie.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 4 Śniadanie.  
RABAT – St Paul’s Church & Grotto (Kościół farny Św. Pawła), Grota Św. Pawła, Katakumby 
Św. Pawła i Agaty. 
MEDINA – miasto ciszy. Medina jest wyjątkowa i całkowicie rożni się od hałaśliwej Valletty. 
Z jej murów widać rozległe tereny, ruch samochodowy jest niewielki, miejscowość cicha, a 
liczba kościołów, klasztorów i pałaców przewyższa ilość sklepów. Spacer urokliwymi wąskimi 
uliczkami pełnymi kamienic maltańskich arystokratów, Katedra Św. Pawła. 
Po zwiedzaniu – czas na plażowanie.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 5 Śniadanie. 
Rejs po Blue Grotto – malownicza jaskinia, która swoją nazwę zawdzięcza błękitnej 
poświacie, jaka powstaje kiedy promienie słoneczne wpadają do jej wnętrza. Jest to jedna z 
największych atrakcji turystycznych Malty.  
Po zwiedzaniu – czas na plażowanie.  
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 6 Śniadanie. 
WYSPA GOZO – prehistoryczne świątynie Ggantija, Skała Grzyb, Wewnętrzne Okno, 
Sanktuarium Matki Bożej Ta’Pinu (jedno z najważniejszych miejsc pielgrzymkowych 
wyspy), Victoria – stolica wyspy. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 7 Śniadanie. 
Czas wolny na plażowanie. 
Obiadokolacja i nocleg w hotelu. 

Dzień 8 Śniadanie. 
Transfer na lotnisko w Valletcie. 
Lot samolotem rejsowym do Polski 
Powrót na miejsce zbiórki– Katowice-Zarzecze 
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Cena: 3.480 zł + 100 EUR obejmuje: 

- 7 noclegów w hotelu(***) 

- 7 śniadań 

- 7 obiadokolacji 

- ubezpieczenie NW i KL 

- opiekę pilota 

- transfery klimatyzowanym autokarem na terenie Malty 

- lot samolotem rejsowym do Valetty i z powrotem 

- miejscowych przewodników 

- system audio-guide 

- bilety wstępu do odwiedzanych obiektów 

- transfer na lotnisko i z powrotem 

  

  

* kwota 100 EUR jest integralną częścią ceny i nie podlega rozliczeniu 

** program jest ramowy i kolejność zwiedzanych obiektów może ulec zmianie 

*** z przyczyn niezależnych od organizatora, BT Mistral zastrzega sobie możliwość zmian programu 

  

  
 


