Biuro Podróży "VIATOR", Fredry 3, 61-701
Poznań; wpis do rejestru organizatorów
turystyki pod numerem 439 prowadzonego
przez Marszałka Wielkopolskiego; NIP 782172-58-54, REGON 300046984

Oferta "Słoneczna Malta"
Dojazd własny: Nie
Standard:

3 gwiazdki

Przed zakupem prosimy o sprawdzenie dostępności miejsc samolocie i w hotelach w danym terminie pisząc na maila lub
dzwoniąc: biuro@viator.pl
Posiadamy dużo większą bazę hoteli - również na zapytanie. Możliwe także pobyty na 3,4,10 lub 14 dni.

Plan ramowy:
Dzień 1 - wylot z Polski, przylot Maltę, transfer bezpośrednio do hotelu, zakwaterowanie w hotelu od godz. 14.00
Dzień 2 -7 – pobyt na miejscu
Dzień 8 – opuszczanie hotelu do godz. 12.00, transfer na lotnisko, przelot do Polski

Cena zawiera:
przelot w obie strony z Krakowa/Wrocławia/Warszawy/Poznania/Berlina/Gdańska/Katowic samolotem rejsowym Ryan/lub Wizz
7 noclegów w wybranym hotelu
wyżywienie według wybranej opcji
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
opłata na obowiązkowy rządowy Turystyczny Funudusz Gwarancyjny
bagaż nierejestrowany podręczny - 1 sztuka 10 kg (wymiary 55 x 40 x 23 cm) - linie Wizzair, 1 torba lub plecak (wymiary 55cm x
40cm x 20cm do 10kg) + dodatkowo 1 mała torba (wymiary 35 x 20 x20cm) - linie Ryan;
odprawę i karty pokładowe, wystawiane do 48 godz przed lotem
bezpośredni transfer lotnisko - hotel - lotnisko
opłaty lotniskowe
ubezpieczenie KL, NNW, bagaż
Na miejscu płatna w hotelu opłata lokalna ok 1 eur/os/dzień

Cena nie zawiera - nieobowiązkowo:
bagaż rejestrowy do 20 kg od 176 zł/sztuka / w 2 strony - linie Wizzair; do 20 kg od 210 zł/sztuka / w 2 strony - linie Ryan; opłaty za
bagaż w sezonie (do końca września, święta) oraz dokonywane po zakupie biletów mogą być wyższe
rezerwacji miejsc w samolocie (miejsca przy odprawie przydzielane są losowo, mogą nie być koło siebie)
dopłata do pokoju 1 osobowego + 40% (nie przyjmujemy osób na dokwaterowanie)
Rozkład lotów
Kraków - wyloty sobota, środa
Wrocławia - wyloty środa, niedziela
Poznania - wyloty środa, niedziela

Poznania - wyloty środa, niedziela
Gdańsk - wyloty środa, niedziela
Warszawa Okęcie - wyloty wtorek, czwartek, sobota
Katowice - wyloty poniedziałek, środa, piatek, niedziela
Berlin Schonefeld - wyloty środa, sobota

Noclegi

Kompleks złożony jest z dwóch budynków San Anton oraz Santa Maria położony jest ok 250m od plaży, ok
400m od promenady otaczającej zatokę St. Paul's. W pobliżu szeroki wybór tawern, barów, restauracji i
sklepów.
Pokoje 2, 3-osobowe z możliwością dostawki, łazienka z prysznicem, telewizor, telefon, balkon. Do dyspozycji
gości ponadto całodobowa recepcja, basen, restauracja, bar przy basenie, pub, sala TV, mini market, sklep z
pamiątkami, taras słoneczny z leżakami, brodzik oraz plac zabaw dla dzieci. Na zapytanie za dopłatą możliwość
aneksów kuchennych w pokojach i zakwaterowanie w apartamentach (około 50 metrów, pokój dzienny z
kuchnią i sypialnia - do 5 osób)
Dostępne rodzaje wyżywienia:
OV – bez wyżywienia
BB – śniadania w formie bufetu
Blue Sea San
Anton / Santa
Maria (3
gwiazdki)

HB – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

All inclusive zawiera:
śniadanie (bufet) 8.00-10.00
obiad (bufet) 13.00-14.30
kolacja (bufet) 18.30-20.00
późna kolacja (bufet) 21.30-23.00
snack bar: 11.00-17.00
bar: 17.00-23.00
Lokalne napoje alkoholowe i bezalkoholowe, piwo, wino białe, czerowne, różowe, soki, likiery, wódka,
gin, rum, whiskey, kawa i herbata
Więcej informacji: http://www.blueseasanantonhotel.com/
http://www.blueseasantamariahotel.com/
Obiekt położony jest ok 350m od skalistej plaży, w pobliżu znajdują się liczne bary i restauracje oraz kasyno, w odległości ok. 50 m - przystanek
autobusowy.
Pokoje 2-osobowe z możliwością dostawki, łazienka z prysznicem lub wanną, telewizor, telefon, klimatyzacja centralnie sterowana, balkon. Do dyspozycji
gości ponadto basen, brodzik, jacuzzi, sauna, recepcja, restauracja, pizzeria, kawiarnia, bar.

Canifor (4
gwiazdki)

Dostępne rodzaje wyżywienia:
BB – śniadania w formie bufetu
HB – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)
ALL – trzy posiłki dziennie w formie bufetu
Więcej informacji: http://www.canifor.com/
Hotel Blue Sea Bugibba 3* usytuowany jest na półwyspie Qawra, zaledwie 2 minuty spacerem od wybrzeża i dworca autobusowego w miejscowości
Bugibba. Na terenie obiektu dostępne są 2 restauracje, bar oraz kryty i odkryty basen. Wszystkie pokoje i apartamenty wyposażone są w centralnie
regulowane ogrzewanie i klimatyzację.

Blue Sea
Bugibba (3
gwiazdki)

Śniadanie kontynentalne serwowane jest w restauracji głównej. Druga restauracja zaprasza na urozmaicone dania kuchni śródziemnomorskiej i pizzę.
Bar Jack's oferuje drinki i przekąski. Wieczorami organizowane są tu występy rozrywkowe na żywo.
Pokoje i apartamenty, urządzone w prostym śródziemnomorskim stylu, wyposażone są w telewizor z dostępem do kanałów telewizji kablowej i obejmują
łazienkę z wanną. Wiele pokoi dysponuje balkonem z widokiem na basen lub ulicę. W apartamentach dostępny jest dodatkowo aneks kuchenny z
lodówką.
Liczne puby, restauracje i kluby w miejscowościach Qawra i Bugibba znajdują się zaledwie kilka minut spacerem od obiektu.

Obiekt położony jest zaledwie 100m od promenady, w pobliżu znajduje się także dworzec autobusowy umożliwiający dogodne zwiedzanie Malty.

Coral (3
gwiazdki)

Pokoje 2-osobowe z łazienką, większość pokoi posiada balkon i klimatyzację. Ponadto do dyspozycji gości zewnętrzny basen, bar, restauracja, pokój
gier, fitness.
Dostępne rodzaje wyżywienia:

gwiazdki)

Dostępne rodzaje wyżywienia:
BB – śniadania w formie bufetu
HB – śniadania i obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji dodatkowo płatne)

Miasta
Bugibba/Qawra to najważniejszy wypoczynkowy zespół miejski na Malcie. Znajduje się tu najwięcej hoteli,
restauracji, pubów, klubów, biur turystycznych. Doskanole skomunikowny komunikacją publiczną z La Valettą i
Bugibba/Qawra innymi mejscowościami wyspy. Odpływają stąd również stateczki na Gozo, Comino i w inne ciekawe miejsca.
Położony nad brzegiem morza. Znajduje się tu kilka plaż, wysypanych piaskiem (wejście do morza skaliste) i
liczne plaże kamienisto - skaliste, doskonałe do spacerów.

Mellieha

Miasteczko Mellieha (ok 8 tys. mieszkańców) leżące na północy Malty -10 minut jazdy od portu promowego na Gozo . Tuż za miasteczkiem znajduje
sie największa i najpiękniejsza piaszczysta plaża Malty- Mellieha Bay z kryształowo czystą wodą . Mellieha jest jednym z malowniczych miasteczek
północnej Malty. Na szczycie wysokiej skały stoi majestatyczny XIX wieczny kościół parafialny (Church of Our Lady of Victory), który jest dobrym
punktem orientacyjnym. W miasteczku nadal kultywowane sa tradycje: uroczystość w dniu 8 wrzesnia dla upamiętnienia zwycięstwa Rycerzy
Maltańskich (Knights of St John) nad Turkami w 1565 roku, odbywa się wówczas szereg imprez kulturalnych, przed kościołem buduje się estradę a na
niej występują muzycy, wieczorem zaś odbywa się pokaz fajerwerków , w trakcie tego święta miejscowi twórcy sprzedają swoje wyroby, a kościół
udostępnia zwiedzającym swoje ukryte skarby.

St. Julian's

St. Julian's miasteczko to leży na północnym wybrzeżu Malty, liczy ok. 7600 mieszkańców. Do stolicy Malty - Valetty można dojechać samochodem w
15min. Miasto leży nad zatoką Spinola Bay i było pierwotnie niewielką osadą rybacką. Od lat 30. XX w. następował jednak zwiększony napływ
ludności, co przyczyniło się do zmiany charakteru St. Julian's. Obecnie miejscowość ma typowo miejski charakter ze zwartą zabudową. Wciąż znajduje
się tu jednak niewielka przystań, a zatoka Spinola Bay znana jest jako miejsce licznie cumujących tu łodzi rybackich. Najsłynniejszą dzielnicą St.
Julian's jest jednak Paceville, znana z wielu barów, dyskotek i restauracji, dzięki czemu jest to główny ośrodek życia nocnego wyspy.

Kraje

Malta położona między Sycylią i Afryką Północną, spełnia idealnie wszystkie oczekiwania turystów. To jedno z
tych miejsc, których polscy turyści jeszcze nie zdążyli odkryć na masową skalę. Czekają tu na nich przejrzyste
morze,

poprzecinane

rozpadlinami

wybrzeża,

okazałe

budowle

historyczne,

gościnność

tutejszych

mieszkańców, komfortowe ośrodki wypoczynkowe oraz bogata oferta sportów wodnych.
Państwo maltańskie to 5 wysp: Malta, Ghawdex, Kemuna, oraz niezamieszkałe: Cominotto i Filfa .Malta jest
często celem podróży zapaleńców nurkowania. Wiele osób uważa, że wokół tej wyspy panują najlepsze warunki
do nurkowania w całym basenie Morza Śródziemnego. Temperatura wody zapewnia komfort pływania, a
wyjątkowa przejrzystość pozwala dokładnie przyglądać się życiu podwodnego świata, nawet skaliste plaże nie
zniechęcają do wypoczynku na wyspie.
Malta

Malta oferuje wiele zwłaszcza w stolicy La Valetta - historyczne miasto po dziś dzień zachowało stare mury
miejskie oraz imponującą katedrę Świętego Jana. Swoje piękno La Valetta zawdzięcza też położeniu przy
jednym z największych, naturalnych portów świata. Panuje tu iście śródziemnomorska atmosfera, a gwarne
ulice pełne są kolorowych kramików, przy których zawsze gwarno jest dzięki turystom z całej Europy.

Klimat na Malcie sprzyja odwiedzaniu jej o każdej porze roku. W zimie średnia temperatura w dzień wynosi tu
ponad czternaście stopni Celsjusza, w miesiącach letnich rzadko spada poniżej dwudziestu pięciu stopni. Pada
tu rzadko i krótko, a wiatry są bardzo łagodne. Wiele osób przyjeżdża na Maltę wierząc w dobroczynność jej
klimatu, który ponoć pomaga wracać do zdrowia po ciężkich chorobach.

Terminy

Terminy (w dół)
Opcje (w prawo)

hotel 4* ALL

hotel 3* ALL

Liczba noclegów: 0

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00 zł)

Wyżywienie:
- All Inclusive (0,00 zł)

hotel 4* HB
Liczba noclegów: 0
Wyżywienie:
- Śniadanie i

hotel bez
wyżywienia

hotel 3* HB

Liczba noclegów: 0

Wyżywienie:
- Śniadanie i obiadokolacja

Wyżywienie:

Liczba noclegów: 0

od: 04-05-2018
do: 10-06-2018

od: 11-06-2018
do: 23-09-2018

od: 24-09-2018
do: 31-10-2018

- All Inclusive (0,00 zł)

- All Inclusive (0,00 zł)

- Śniadanie i
obiadokolacja (0,00 zł)

Wyżywienie:

- Śniadanie i obiadokolacja
(0,00 zł)

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 749,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 399,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 099,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 299,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 499,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 349,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 299,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 099,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 199,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 499,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
2 249,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 949,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 499,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 699,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 199,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
2 049,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 749,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 499,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 799,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 599,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
999,00 zł

Cena katalogowa (os.
dorosła):
1 349,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 599,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 399,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 449,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
999,00 zł

Cena katalogowa
(dziecko):
1 249,00 zł

Dodatki
obowiązkowe
- opłata miejscowa płatna w hotelu 1 eur/os/dzień (0,00 zł)

opcjonalne
- dopłata do pokoju 1-os (40,00 zł)

Rozkład
Nazwa przystanku

Skąd

Godzina wyjazdu

Cena

Pyrzowice

Katowice

19:25

0,00 zł

Schonefeld

Berlin

09:25

0,00 zł

Rębiechowo

Gdańsk

10:30

0,00 zł

Balice

Kraków

11:50

100,00 zł

Ławica

Poznań

10:40

0,00 zł

Okęcie

Warszawa

15:45

100,00 zł

Strachowice

Wrocław

08:40

0,00 zł

* - w dzień poprzedzający termin rozpoczęcia wyjazdu

