
 

Pielgrzymka na Maltę 
śladami św. Pawła 

VALLETTA – BUGIBBA – GOZO – MDINA – RABAT – DINGLI  

MOSTA – MELLIEHA  

 

26.06 – 03.07.2020 

     

 
 
PROGRAM WYJAZDU: 

 

Dzień 1 

Spotkanie na lotnisku Poznań-Ławica o godz. 14:00, przelot na Maltę (16:05-18:50),  

po przylocie transfer do czterogwiazdkowego hotelu Santana * * * *, ulokowanego 200 m od 

nadmorskiej promenady w miejscowości Qawra, zakwaterowanie, obiadokolacja wraz z 

napojami (w tym alkohole), nocleg. 
 

Dzień 2 

Śniadanie, wycieczka do stolicy Malty - Valletty: zwiedzanie miasta wpisanego na listę 

światowego dziedzictwa UNESCO, Pałac Wielkiego Mistrza, kościół św. Pawła Rozbitka, 

Konkatedra św. Jana, Ogrody Barrakka, kościół św. Franciszka i inne, Msza św., czas wolny, 

powrót do hotelu. Obiadokolacja wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 



Dzień 3  
Śniadanie, czas wolny → możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych, obiadokolacja wraz 

z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 4  

Śniadanie, wycieczka do takich miast jak: Mellieha, gdzie znajduje się najstarsze i 

najważniejsze na Malcie Sanktuarium Matki Bożej, które w 1990 roku nawiedził nasz rodak 

św. Jan Paweł II; Attard – spacer po ogrodzie botanicznym San Anton, który otacza pałac 

stanowiący rezydencje prezydenta Malty; Mosta, w której znajduje się Kościół 

Wniebowzięcia Matki Bożej, który posiada dziewiątą co do wielkości niepodpartą kopułę na 

świecie i trzecią co do wielkości w Europie; Msza św.; czas wolny. Powrót do hotelu, 

obiadokolacja wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 5 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna na wyspę Gozo: przepłynięcie promem, zwiedzanie 

takich miejsc jak: Victoria – stolica wyspy, Cytadela z cudownym widokiem na Maltę i 

Katedrą; Gharb – z bazyliką Ta’ Pinu; Dwejra – z Lazurowym Oknem, wizytówką Gozo; 

Ggantija Temples, gdzie znajduje się kompleks megalitycznych świątyń starszych niż 

egipskie piramidy i Stonehenge;  inne, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja wraz z 

napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 6 

Śniadanie, wycieczka do takich miast jak: Mdina, która była pierwszą stolicą Malty, a dziś 

nazywana jest Miastem Ciszy, spacer po wąskich uliczkach, punkt widokowy z cudowną 

panoramą Malty, Katedra  św. Pawła z obrazem Matki Boskiej autorstwa samego św. Łukasza 

oraz muzeum. Mdina znana jest również fanom serialu „Gra o tron”, ponieważ kręcono tu 

sporo scen, m.in. przy głównej bramie miejskiej. Przejście do sąsiadującego Rabatu, 

zwiedzanie kościoła św. Pawła, pod którym znajdują się katakumby oraz grota, w której to wg 

Dziejów Apostolskich (rozdział 27 i 28) św. Paweł znalazł schronienie po przybyciu na Maltę, 

w grocie również modlił się św. Jan Paweł II, Msza Św. Przejazd do miejscowości Dingli – 

najwyższego punktu archipelagu maltańskiego, gdzie południowo–zachodnie brzegi Malty 

wieńczą wyjątkowej urody klify, gdzie wysokość w niektórych miejscach dochodzi do 250 

metrów n.p.m. Powrót do hotelu, obiadokolacja wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 7 

Śniadanie, wycieczka fakultatywna na rejs po maltańskim Trójmieście: Vittoriosa (Birgu), 

Senglea (Isla) oraz Cospicua (Bormla). Trójmiasto oferuje intrygujące spojrzenie na Maltę i 

jej historię. Leżące na lewo, w dużej mierze niezauważone  miasta są kawałkiem 

autentycznego życia, a także fortun zdobytych na Maltańskich morzach. Trójmiasto może być 

słusznie nazywane kolebką historii maltańskiej, gdyż Vittoriosa, Senglea i Cospicua 

zapewniały dom i fortecę niemal wszystkim ludziom, którzy osiedli się na Wyspach. Powrót 

do hotelu, obiadokolacja, nocleg. 

 

Dzień 8 

Śniadanie, wykwaterowanie z hotelu czas wolny, przelot do Poznania (19:15-22:05), 

zakończenie pielgrzymki. 

 

 

 

 



Zakwaterowanie: 
 

  Hotel Santana **** - znajduje się  w północnej części wyspy, w maltańskiej miejscowości 

Qawra i jest ulokowany ok. 200 m od Morza Śródziemnego, w pobliżu sklepów, kawiarni i restauracji. 

Obiekt oferuje zadbane i komfortowe pokoje; restauracje; basen na dachu, z którego roztacza się 

panoramiczny widok na morze oraz basen kryty-wewnętrzny; bar; strefę SPA oraz mini-siłownię. 

  Pokoje dwuosobowe i rodzinne z łazienką (codziennie wymieniane ręczniki oraz 

uzupełniane kosmetyki: szampon, żel pod prysznic), balkonem, telefonem, TV,  lodówką, suszarką do 

włosów oraz sejfem.  

 
  Wyżywienie: śniadania w formie bufetu szwedzkiego z napojami; obiadokolacja w formie 

bufetu szwedzkiego (w tym dania wegetariańskie), bar sałatkowy oraz napoje - obejmują wino 

domowe, lokalne piwo, napoje bezalkoholowe i wodę mineralną. 

 
Do dyspozycji gości także: 2 baseny, sauna fińska (dodatkowo płatna); darmowe WiFi;; tenis 

stołowy; nurkowanie. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 
 7 noclegów w pokojach 2 osobowych w 

hotelu ****, 

- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10 zł/os.) 

 przelot samolotem Poznań-Malta-Poznań,  - podatku klimatycznego (1€/os./dzień), 

 transfer autokarowy: lotnisko-hotel-

lotnisko, 

- wycieczek fakultatywnych oraz wstępów do 

obiektów muzealnych, 

 7 śniadań z napojami,                                  - bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm). 

 7 obiadokolacji z napojami (w tym piwo i 

wino), 

 

 Wycieczki z lokalnym przewodnikiem: 

 Valleta, 

 Mellieha, Attard, Mosta, 

 Mdina, Rabat, Dingli, 

 

 strefę wellness: baseny, sauna, sala 

fitness, 

 

 ubezpieczenie KL+NNW,  

 dostęp do Wi-Fi, sejf w pokoju,  

 bagaż podręczny mały (35x20x20 cm),  

 opiekę księdza,  

 opiekę pilota,  

 podatek VAT.  

 

Cena: 2990 zł  
minimum 40 uczestników 

 

 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 1000,00 zł 

proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto 

BP  FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130 
w tytule podając imię i nazwisko oraz dopisek Pielgrzymka 26.06-03.07.2020 

lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl  
 
 


