
Republika Malty to siedem różnej wielkości wysp 
położonych na Morzu Śródziemnym, pomiędzy 
Sycylią i Afryką Północną, z czego tylko trzy są 
zamieszkane. Na odwiedzających czekają 
słoneczne dni, przejrzyste morze, poprzecinane 
rozpadlinami wybrzeża, okaza łe budowle 
historyczne, gościnność tutejszych mieszkańców, 
komfortowe ośrodki wypoczynkowe oraz bogata 
oferta sportów wodnych.  O Malcie mówi się 
również, że jest wielkim muzeum pod otwartym 
niebem – mnogość reliktów odnajdywanych na 
tym terenie świadczy o bogatej historii wysp, 
związanej z Fenicjanami, zakonem Joannitów, św. 
Pawłem oraz w bliższym nam okresie z Imperium 
Brytyjskim. Malta to również cel podróży 
zapaleńców nurkowania. Wiele osób uważa, że 
wokół tej wyspy panują najlepsze warunki dla tej 
a k t y w n o ś c i w c a ł y m b a s e n i e M o r z a 
Śródziemnego. Temperatura wody zapewnia 
komfort pływania a wyjątkowa przejrzystość 

Gwarantujemy: 

Zwiedzanie stolicy Malty – 
Valletty w formie gry miejskiej 
– Malta 5 zmysłów - transfer 
odbędzie się zabytkowymi 
autokarami, używanymi kiedyś 
w ramach sieci transportu 
publicznego na wyspie. 
 
Spacer przy Dingli Clifs na 
południowo-zachodniej 
stronie wyspy. Ten rejon słynie 
z bajecznych klifów, a także 
lokalnie przyrządzanych 
potraw a zwłaszcza królika lub 
ravioli z ogórecznikiem. 

Uroczysta kolacja w restauracji 
Rogantino’s – jest to wyjątkowe 
miejsce – w północnej części 
wyspy, w rejonie Bahrija, w 
starej posiadłości; miejsce jest 
zamknięte dla turystów 
indywidualnych 

Gra terenowa samochodami 
4x4 na wyspie Gozo 

Nurkowanie w rejonie Gozo 
  
Rejs na śródziemnomorskim 
drewnianym szkunerze wzdłuż 
klifów Malty, będzie okazja do 
snorkellingu, zobaczenia 
Błękitnej Laguny 
Nocne zwiedzanie Mediny - 
przejazd do tzw. Cichego 
Miasta odbędzie się 
zabytkowymi limuzynami 
marki Bentley, Rolls-Royce i 
Daimler 

MALTA 
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pozwala dokładnie przyglądać się życiu podwodnego świata. Malta oferuje wiele 
okazji do udanych zakupów i zwiedzania, zwłaszcza w stolicy La Valetta. To 
historyczne miasto było niegdyś siedzibą Zakonu Rycerzy Maltańskich. Po dziś 
dzień zachowały się stare mury miejskie oraz imponująca katedra Świętego Jana.  
Panuje tu iście śródziemnomorska atmosfera, a gwarne ulice pełne są kolorowo 
ubranych turystów z całej Europy. 


