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Malta

Malta to wyspa zaskakująca na każdym kroku. Nie sposób opisać wszystkich odmienności tego
kraju, położonego gdzieś między wpływami Europy i Afryki. Trzeba tam po prostu pojechać i poczuć
ten niepowtarzalny klimaty historii, który przynosi każdy dzień spędzony na wyspie

Niepowtarzalna, zapierająca dech w piersi sceneria i odpowiedni dobór atrakcji towarzyszących
sprawią, że zorganizowany przez nas wyjazd staje się dla jego uczestników wyprawą życia.

Zapraszamy do odkrycia Malty – Krainy tysiąca możliwości!
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Malta to jedno z tych miejsc, których polscy turyści jeszcze
nie zdążyli odkryć na masową skalę. Może dlatego, że plaże
są tu raczej skaliste, a oferty wycieczek z biur podróży
niezbyt liczne.

Megalityczne bloki skalne, średniowieczne lochy i grota
Kalipso – Malta to niesamowicie mistyczna kraina. Wąskie
uliczki jej miasteczek ukrywają wspaniałe katedry i barokowe
pałace, a poza miastami znajdziemy najstarsze znane nam
konstrukcje stworzone przez człowieka.

Malta świetnie sprzedaje swoją romantyczną przeszłość z
czasów budowniczych epoki miedzi i rycerzy krzyżowców. W
dobie modernizacji, rzymsko-katolicka kultura maltańskich
wysp pomogła mieszkańcom stworzyć hermetyczne
społeczeństwo, które nie poddało się łatwo gwałtownemu
rozwojowi.

Dzięki temu my, turyści, możemy doświadczyć tu równowagi
między wygodą, a zachwycającym urokiem spokojnego życia.
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Ramowy program wyjazdu:

Dzień 1,

• Spotkanie z przedstawicielami CST na lotnisku

• Wylot z Warszawy zgodnie z rozkładem lotu

• Przelot na Maltę

• Półdniowy rejs na Comino statkiem pirackim z integracją (w
trakcie rejsu obiad i drinki

• Zakwaterowanie w hotelu

• Kolacja

Dzień 2

• Śniadanie

• Relaks w hotelu na basenie

• Lunch

• Półdniowa wycieczka poprzez tętniące życiem ulice Valletty

• Kolacja

• Wypad do słynnej dzielnicy Paceville

Dzień 3

• Śniadanie

• Zwiedzanie Mdiny - dawnej stolicy wyspy połączony z
lunchem

• Relax w hotelu

• Dyskoteka pożegnalna w połączeniu z kolacją w
trakcie rejsu statkiem.

Dzień 4

• Śniadanie

• Całodniowa wycieczka na Gozo razem z Lunchem

• Powrót do hotelu, wykwaterowanie.

• Shopping w Sliemie

• Transfer na lotnisko

• Przelot do Warszawy zgodnie planem lotu

• Pożegnanie
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Cena zawiera:

• Przelot na trasie Warszawa-Malta-Warszawa 

• Zakwaterowanie 3 noce w Hotelu Riviera 4*- pokoje twin

• Wyżywienie – All Inclusive

• Obsługa pilocka ze strony Club Sport Travel

• Transfery z/na lotnisko do hotelu

• Wycieczki i aktywności zawarte w programie imprezy

• Ubezpieczenie turystyczne KL, NW, bagaż.

Cena nie zawiera:

• Napoi ani posiłków nie ujętych w ofercie

• Wydatków własnych uczestników



OPIS ZAKWATEROWANIA

HOTEL Riviera 4*
Pokoje
2-os., klimatyzacja (centralna), łazienka (prysznic/wanna, suszarka do włosów), TV, telefon, minibar 
(odpłatnie), sejf (odpłatnie), balkon.

Sport i rekreacja
Elysium SPA (bardzo bogata oferta zabiegów upiększających i relaksujących), 2 baseny odkryte z wodą 
morską, taras słoneczny, parasole i leżaki bezpłatne, basen kryty, klub fitness, kort do squasha, 
odpłatnie: sporty wodne.

Do dyspozycji gości
Restauracja główna z tarasem, bistro a la carte, lobby-bar z malowniczym widokiem na sąsiednie wyspy 
Gozo i Comino, coctail -bar, bar przy basenie, room service, usługi pralnicze, sklep z upominkami, sale 
konferencyjne.
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BIURO WARSZAWA

ul. Niepodległości 177

Wejście od ul. Batorego

02-555 Warszawa

Tel: 22 825-69-08

email :adam.fronczak@clubsporttravel.pl

mailto:adam.fronczak@clubsporttravel.pl


Serdecznie Zapraszamy!
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