MALTA

MALTA
Malta to jeden z najszczęśliwszych krajów na świecie. Zamożni mieszkańcy, niezwykłe budowle
sięgające czasów fenickich i rzymskich, setki barokowych kościołów, klasycystyczne pałace i wreszcie
przepiękne plaże, morskie groty i niezliczone nocne kafejki i restauracje. Jednym słowem – Malta.
Archipelag wysp maltańskich, rozrzucony w sercu Morza Śródziemnego, pomiędzy Sycylią i Tunezją,
położony był na skrzyżowaniu kultur. Mieszkańcy trzech z dziewięciu zamieszkałych wysp: Malty, Gozo
i Comino noszą w sobie krew najeźdźców i współtwórców maltańskiej cywilizacji - Fenicjan, Rzymian,
Greków, Sycylijczyków, Arabów, Francuzów i Brytyjczyków. Ten prawdziwie wybuchowy tygiel
wielorakich wpływów, połączony z dzisiejszą zrównoważoną polityką, bogactwem kraju i niezwykłymi
krajobrazami, tworzy z tego państwa turystyczny raj.

DZIEŃ 1
Zbiórka na lotnisku we Wrocławiu o godzinie 19:05. Wylot
o godzinie 21:05. Przylot na Maltę o godzinie 23:40. Prywatny
transfer
z lotniska do hotelu. Zakwaterowanie w hotelu
Waterfront . Nocleg.

DZIEŃ 2
Śniadanie . Po śniadaniu udamy się na zwiedzanie miasta.
Rozpoczniemy od wizyty w Konkatedrze Świętego Jana
w Valletcie ) – świątynia wybudowana w latach 1573-1578
jako kościół zakonu joannitów. Została zaprojektowana przez
maltańskiego architekta Girolamo Cassara. Katedra posiada
osiem kaplic, z których każda poświęcona jest jednemu
z „języków” zakonu joannitów. Wewnątrz konkatedry,
w pobliżu głównego wejścia, znajduje się pomnik nagrobny
Wielkiego Mistrza Joannitów Marca Antonia Zondadariego.
Następnie udamy się do Pałacu Wielkich Mistrzów – pałac był
centrum administracyjnym Malty przez prawie trzy i pół wieku.
Oryginalny pałac, zbudowany w 1571, był siedzibą Wielkiego
Mistrza Zakonu Maltańskiego Świętego Jana, a później,
podczas brytyjskiego okresu kolonialnego służył jako pałac
gubernatora. Dziś jest miejscem pracy Prezydenta Republiki
Malty. W zbrojowni pałacu znajduje się jedna z największych
kolekcji broni okresu Kawalerów Maltańskich. Później
będziemy mieli okazję zobaczyć Zajazd Kastylijski – jest
jednym z ośmiu, zbudowanych na terenie Valletty miejsc
zamieszkania rycerzy zakonnych kawalerów maltańskich . Po
drodze na lunch zobaczymy Górne Ogrody Barrakka z których

roztacza się widok na Wielki Port na Malcie i trzy miasta: Birgu,
Senglea i Cospicua. Lunch w restauracji Palazzo Prega. Po
lunchu udamy się do Mdina Citadel - to ufortyfikowane
średniowieczne miasto zamknięte w bastionach, położone na
dużym wzgórzu w centrum Malty. Miasto było dawną stolicą
Malty, a dzięki wąskim uliczkom, nielicznym mieszkańcom i
pięknym widokom na wyspę jest naprawdę magicznym
miastem. Mdina jest określana jako "Silent City" przez
Maltańczyków i turystów - żadne samochody (z wyjątkiem
tych z ograniczonej liczby mieszkańców) nie mają pozwolenia
na wjazd do Mdiny, a miasto zapewnia relaksującą atmosferę
wśród turystów spacerujących wąskimi uliczkami. Następnie
zwiedzimy Katedrę Świętego Pawła - tradycja mówi, że
katedra stoi na miejscu willi Publiusza, rzymskiego namiestnika
Malty w czasie, gdy św. Paweł Apostoł wylądował na wyspie.
Katedrę zbudowano na planie krzyża, ze sklepioną nawą
centralną i dwoma nawami bocznymi, w których znajdują się
niewielkie kaplice. Miejsce pod bogatą mozaikową podłogą
z wymyślnymi i makabrycznymi płytami nagrobnymi,
zarezerwowane jest dla maltańskiej szlachty i wysokiego
rangą kleru, co odróżnia katedrę od katedry św. Jana
w Valletcie, gdzie mogą być chowani jedynie rycerze Zakonu.
Po zwiedzaniu powrót do hotelu na krótki wypoczynek.
Opcjonalnie wyjazd na kolację. Nocleg.

DZIEŃ 3
Śniadanie. Wyjazd na dalsze zwiedzanie Malty.
megalitycznych świątynie Hagar Quim i Mnajdra.

Zobaczymy

Wpisane na listę UNESCO bliźniacze kompleksy świątynne,
pochodzące sprzed 3000-2500 p.n.e., w których można
podziwiać m.in. kamienne ołtarze, oraz megality zdobione
spiralnymi motywami. Z obydwu świątyń roztacza się
malowniczy widok na wysepkę Filfla. Lunch zjemy w lokalnej
restauracji L-Alka. Następnie udamy się do portu skąd
wypłyniemy do Błękitnej Groty - jest to dostępny tylko od
strony morza system jaskiń składający się z sześciu sal,
z których Błękitna Grota jest największą i najbardziej
imponującą. Ma około 90 metrów długości, 40 metrów
wysokości i dwa wejścia. Woda w grocie jest bardzo czysta
i mieni się błękitem nieba w słońcu. Odbicie światła
słonecznego od piaszczystego dna morza przy zróżnicowanej
głębokości bardzo czystej wody, powoduje, że widzimy ją
w różnych odcieniach niebieskiego. Czasem widziane
pomarańczowe plamy nie są koralowcami, jak twierdzą
żeglarze, jest to gatunek alg. Następnie zobaczymy starą
maltańską wioskę rybacką z uroczą promenadą. Po
zwiedzaniu powrót do hotelu. Opcjonalnie wyjazd na kolację.
Nocleg.

DZIEŃ 4
Śniadanie w hotelu. Wykwaterowanie. Transfer na lotnisko.
Wylot do Wrocławia o godzinie 11:40. Przylot o godzinie 14:25.

Hotel
****
Hotel położony jest w centralnej części Malty, przy nadmorskiej promenadzie w miejscowości Sliema. Z obiektu
roztacza się widok na port, Wyspę Manoela oraz Vallettę. Wszystkie pokoje są klimatyzowane, posiadają
łazienkę oraz balkon - z większości roztacza się widok na morze. Każdy pokój wyposażony został w minibar,
telewizor i sejf. Codziennie rano w hotelu The Waterfront podawane jest śniadanie w formie bufetu. Bar serwuje
lekkie przekąski, a restauracja Regatta zaprasza na kolację.

DLACZEGO BIURO PODRÓŻY RAPALA ?









Jesteśmy pasjonatami świata z ponad 25 -letnim doświadczeniem w branży
Mamy główną siedzibę w Świdnicy, a obszarem naszych działań jest cały świat
Wyróżnia nas zróżnicowana oferta oraz dbałość o szczegóły
Mamy obsługę na najwyższym poziomie
Posiadamy wykwalifikowaną i szkoloną kadrę
Podróże są naszą pasją
W 2016 roku zostaliśmy wyróżnieni jako najlepsze Biuro Podróży w Polsce
W 2018 roku nagrodzono nas Świdnickimi Gryfami oraz nagrodą Wybitna Osobowość Roku

Kontakt:
ul. Pułaskiego 8, 58-100 Świdnica
mail: biuro@biurorapala.pl
phone: 74 856 90 44, 74 852 21 75
mobile:
www.podrozerapala.com.pl

