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Cennik Programu 50+  
Kurs 50+ to idealny oferta dla osób powyżej pięćdziesiątki, które chcą poprawić swój angielski, a 
jednocześnie spędzić przyjemny wypoczynek na Malcie. Kurs jest głównie nastawiony na konwersacje i 
praktyczne używanie języka angielskiego a słownictwo i konwersacje są organicznie powiązane z historią i 
kulturą społeczeństwa śródziemnomorskiego. Program 50+ odbywają się 4 razy w roku i obejmują ważne dla 
Maltańczyków wydarzenia kulturalne oraz święta, czyniąc wyjazd tym bardziej atrakcyjnym: Program 
Karnawałowy (1- 15 marca 2019 r.), Program Wielkanocny (12 - 26 kwietnia 2019 r.) Program jesienny (4 -18 
października 2019 r.) oraz Program świąteczno-noworoczny (20 grudnia 2019 r. - 3 stycznia 2020 r.) 

Cena zależy od typu zakwaterowania oraz terminu wycieczki: 

Wszystkie ceny podawane są w Euro (€) na osobę na tydzień.  

Rodzaj 
zakwaterowania 

Cena kursu (20 
godzin zajęć w 

tygodniu) 
Cena zakwaterowania (7 nocy) 

KARNAWAŁ 
1-15 marca  

2019 
€ 180 Euro 

GSE Rezydencja Szkolna (śniadania, łazienki dzielone):  
Pokój 2os. - € 161, pokój 1 os. - € 265 
Rodzina goszcząca (śniadania i obiady): 
Pokój 2os. - € 195, pokój 1os. - € 265 
Rezydencja Parziuncola (śniadania i obiady, pokoje z łazienkami) 
Pokój 2 os. - € 245, pokój 1 os. - €335 
Hotel Preluna **** (śniadania):  
Pokój 2os: - € 263, pokój 1os. - €385 

WIELKANOC 
12-26 kwietnia 

2019 
€ 180 Euro 

GSE Rezydencja Szkolna (śniadania, łazienki dzielone):  
Pokój 2os. - € 161, pokój 1 os. - € 265 
Rodzina goszcząca (śniadania i obiady): 
Pokój 2os. - € 195, pokój 1os. - € 265 
Rezydencja Parziuncola (śniadania i obiady, pokoje z łazienkami) 
Pokój 2 os. - € 245, pokój 1 os. - €335 
Hotel Preluna **** (śniadania): 
Pokój 2os: - € 390, pokój 1os. - € 454 

JESIEŃ 
4-18 października 

2019 
€ 180 Euro 

GSE Rezydencja Szkolna (śniadania, łazienki dzielone):  
Pokój 2os. - € 161, pokój 1 os. - € 265 
Rodzina goszcząca (śniadania i obiady): 
Pokój 2os. - € 195, pokój 1os. - € 265 
Rezydencja Parziuncola (śniadania i obiady, pokoje z łazienkami) 
Pokój 2 os. - € 245, pokój 1 os. - €335 
Hotel Preluna **** (śniadania): 
Pokój 2os: - € 425, pokój 1os. - € 580 

Święta i Nowy Rok 
20 grudnia 2019 – 

3 stycznia 2020 
€ 180 Euro 

GSE Rezydencja Szkolna (śniadania, łazienki dzielone):  
Pokój 2os. - € 128, pokój 1 os. - € 212 
Rodzina goszcząca (śniadania i obiady): 
Pokój 2os. - € 195, pokój 1os. - € 265 
Rezydencja Parziuncola (śniadania i obiady, pokoje z łazienkami) 
Pokój 2 os. - € 245, pokój 1 os. - €335 
Hotel Preluna **** (śniadania): 
Pokój 2os: - € 485, pokój 1os. - € 620 
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Przykładowy pogram karnawałowy – 1-15 marca   
Istnieje możliwość wyboru innych wycieczek niż podane poniżej. 
Tydzień 1 Rano Popołudnie Wieczór 

 
Sobota 

13:00 do 00:30 - wycieczka popołudniowa na GOZO + Karnawał w Gozo: z Terminalu Promowego Cirkewwa udamy się 
promem do Gozo, gdzie zwiedzimy Cytadelę (dawną fortecę Gozo), Jaskinię Calypso i Morze Wewnętrzne. Następnie 
zatrzymamy się na odświeżającą pizzę Gozitan w piekarni Maxokk w Nadur (cena Pizzy nie wliczone), a następnie 
spędzimy resztę wieczoru w tym popularnym mieście ciesząc się świąteczną, karnawałową atmosferą. Cena € 28 

Niedziela 10:00 do 16:30 -  Pojedziemy do wioski rybackiej Marsaxlokk. Następnie pojedziemy 
na plażę ST PETER'S POOL na południu Malty, a później odwiedzimy Wied iz-Zurrieq 
(Blue Grotto) - najpopularniejszą skalistą plażę na południu wyspy, na której można 
również wybrać się na wycieczkę łodzią do groty (cena nie obejmuje wycieczki 
łodzią). Cena € 17 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14:30 do 20:00 - wycieczka z przewodnikiem po stolicy Malty, Valletcie. Zbudowana przez 
Rycerzy Maltańskich, stała się jedną z ulubionych atrakcji na świecie. Obejrzymy spektakl Malta 
Experience i odwiedzimy Katedrę St. John's (z wliczoną opłatą za wstęp) i inne interesujące 
miejsca, takie jak górne ogrody Barrakka, St. James Cavalier (Maltańskie Centrum Sztuki i 
Kreatywności) i wrak statku św. Pawła Rozbitka. Będziemy również świadkami tradycyjnych 
uroczystości karnawałowych w stolicy. - Cena € 25 {Opcjonalna kolacja} 

Wtorek 9:00 – 12:30 - Lekcje Czas wolny 19:00 do 22:00 - Nocne wyjście w St 
Julians / Sliema. Cena 10 EUR 
{Opcjonalna kolacja w St. Julian's} 

Środa 9:00 – 12:15 - Lekcje 14:30 do 19:00 – odwiedzimy wioskę Ta Qali Crafts (gdzie 
wytwarzane są lokalne wyroby rzemieślnicze), a następnie 
pojedziemy do Buskett & Dingli Cliffs. Zatrzymamy się, aby 
zobaczyć lasy Buskett (jedyny na Malcie las) i klify Dingli, 
gdzie można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki 
na zachodnie wybrzeże Malty. Później pojedziemy do 
Rabatu oraz do Mdiny - starej stolicy Malty zwanej cichym 
miastem. Nocny spacer po Rabacie zakończy wycieczkę. 
Cena € 17 

19:30- 21:30 – kolacja – tradycyjna 
kuchnia maltańska. Cena € 35  

Czwartek 9:00 – 12: 15- Lekcje Wolne popołudnie  19:00 do 22:00 - nocny rejs po 
porcie Luzzu, największym 
naturalnym poci na Morzu 
Śródziemnym. Podróż trwa około 
dwóch godzin (w towarzystwie 
przewodnika) Cena € 17 

Piątek 9:00 – 12: 15- Lekcje 14:30 do 20:00 - Wyruszymy do regionu znanego jako Cottonera (Trzy Miasta) usytuowanego 
naprzeciwko Valletty. Rozpoczniemy naszą wycieczkę z przewodnikiem po Senglea (jednym z 
trzech miast), po czym odwiedzimy inne miasto znane jako Vittoriosa (będziemy chodzić wzdłuż 
pięknego nabrzeża Cottonera i przystani jachtowej, skąd można podziwiać piękne widoki na 
Grand Harbour, otoczony basztami i fortyfikacjami). Zjemy obiad na tarasie restauracji Cargo na 
nabrzeżu (do wyboru pizza i napój bezalkoholowy, posiłek w cenie). Skończymy dzień przy 
fontannie w Smart City Malta. Cena € 28 

Tydzień 2 Rano Popołudnie Wieczór 

Sobota 09:00 do 16:30 – jednodniowa wycieczka na GOZO i COMINO (przeprawa promowa 
trwa około 20 minut). W Gozo odwiedzimy Cytadele, Jaskinia Calypso, Zatokę Xlendi 
i zapierające dech w piersiach Okno Azure i Morze Wewnętrzne. Następnie 
płyniemy łodzią motorową do Comino, gdzie spędzimy popołudnie, zwiedzając 
słynną Błękitną Lagunę. Zwiedzimy również Wieży Mariacką (zbudowaną przez 
Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 r. jako system obrony) na wyspie 
Comino. W drodze powrotnej na Maltę również odwiedzimy 
różne jaskinie. Cena € 35 

Czas wolny 

Niedziela 09:00 do 16: 00 - GHAR DALAM, HAGAR QIM i MNAJDRA TEMPLES - megalityczne 
świątynie (wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Te megalityczne 
świątynie zbudowano 5500 lat temu i są najstarszym wolnostojącą kamienną 
strukturą na świecie, nawet starsze niż Stonehenge i piramidy. Cena € 40 

 19:30- 21:30 – kolacja – tradycyjna 
kuchnia maltańska. Cena € 35 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14:30 do 18:00 - Piesza Wycieczka po 
Golden Bay & Parku Przyrody i 
Historii Majjistral (WYCIECZKA 
PÓŁDNIOWA): Naszą pieszą 
wycieczkę zaczniemy od słynnej 

19:30 do 22:00 - Odwiedzimy stolicy Maltę – Vallettę - 
przespacerujemy się ulicami miasta, podziwiając spokojną 
i cichą atmosferę, która kontrastuje z zgiełkiem porannych 
godzin szczytu. Zwiedzimy Górne Ogrody Barrakka, w 
których można podziwiać zapierające dech w piersiach 
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piaszczystej plaży Golden Bay, skąd 
przejdziemy wzdłuż Północnego 
Wybrzeża Malty podziwiając 
przepiękne widoki maltańskich klifów 
i krajobrazów. Park Przyrody i Historii 
Majjistral jest pierwszym maltańskim 
parkiem narodowym. Dostaniecie 
mapę trasy przed rozpoczęciem 
spaceru. Lider waszej grupy podzieli 
się w Wami również historycznymi 
faktami i ważnymi z punktu widzenia 
ekologii informacjami na temat 
miejsc, które będziecie oglądać 
podczas wycieczki. Cena € 17 

widoki na Grand Port i Trzy Miasta. Wycieczka z 
towarzyszącym przewodnikiem. Cena € 10 

Wtorek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14:30 do 18:00 -  odwiedzimy Rabat, pospacerujemy 
ulicami tego malowniczego miasta, a także odwiedzimy 
dwa kościoły (Św. Pawła i Św. Józefa). Następnie 
odwiedzimy Buskett Forest (jedyny zachowany las na 
Malcie) i będziemy podziwiać zapierające dech w piersiach 
widoki z klifów Dingli. W drodze powrotnej odwiedzamy 
także wspaniałą kopułę kościoła Mosta. Cena € 17 

Czas wolny 

Środa 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 19:00 do 22:00 - MDINA nocą, spacer po mieście, zwiedzanie 
lochów Mdina Dungeons, podziwianie widoków z bastionów. 
Cena € 19 

Czwartek 9:00 – 12: 15 - Lekcje 14:30 do 19:00 – odwiedzimy AKWARIUM NARODOWE, , 
BIRD PARK i zatokę Świętego Pawła, gdzie będziemy 
spacerować piękną promenadą - drugim na Malcie 
najpopularniejszym ośrodeku turystycznym, w którym 
będziemy mieć czas na kawę na głównym placu. Cena: € 25 

Czas wolny 

Piątek 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 18:30 do 21:30 – obiad w Spinola 
Bay. Cena € 35 

 
Przykładowy pogram Wielkanocny – 12-26 kwietnia   
Istnieje możliwość wyboru innych wycieczek niż podane poniżej. 
Tydzień 1 Rano Popołudnie Wieczór 

 
Sobota 

9:00 do 16.30  - Zimowa Wycieczka Gozo & Comino w Jeden Dzień (WYCIECZKA 
CAŁODNIOWA): Pojedziemy do Cirkewwa, skąd wsiądziemy na prom, który zabierze 
nas na wyspę Gozo (przejazd promem trwa około 20 minut). Będąc na Gozo, 
zwiedzimy Citadellę (fortyfikowaną stolicę Gozo), Jaskinię Calypso, Zatokę Xlendi 
oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd 
motorówką popłyniemy na Comino, gdzie spędzimy popołudnie zwiedzając tę 
słynną wyspę i Błękitną Lagunę. Pójdziemy również na Wieżę Św. Marii 
(wybudowaną przez Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 roku jako 
strukturę obronną) na wyspie Comino. W drodze powrotnej na Maltę zwiedzimy 
również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena € 35 

 

Niedziela 10:00 do 16:30 -  Pojedziemy do wioski rybackiej Marsaxlokk. Następnie pojedziemy 
na plażę ST PETER'S POOL na południu Malty, a później odwiedzimy Wied iz-Zurrieq 
(Blue Grotto) - najpopularniejszą skalistą plażę na południu wyspy, na której można 
również wybrać się na wycieczkę łodzią do groty (cena nie obejmuje wycieczki 
łodzią). Cena € 17 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 13.30-15.30 Spacer po ST Julien’s/Sliema Cena € 10 19:30 do 22:00 Valletta Nocą: 
Odwiedzimy stolicę Malty, Vallettę, i 
przejdziemy się jej ulicami, ciesząc 
się spokojnym klimatem, tak 
odmiennym od zgiełku porannych 
godzin szczytu. Zaczniemy wycieczkę 
od odwiedzenia pięknych Ogrodów 
Upper Barrakka, gdzie zachwycają 
przepiękne widoki Wielkiego Portu i 
Trzech Miast, a następnie 
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zobaczymy główne atrakcje i ulice 
stolicy. Na tej pieszej wyciecze 
będzie nam towarzyszył przewodnik, 
który opowie nam o historii każdego 
ciekawego miejsca, jak również 
przedstawi nam inne historyczne 
fakty, które niełatwo znaleźć w 
kieszonkowych przewodnikach.Cena 
€ 10 

Wtorek 9:00 – 12:30 - Lekcje 14:30 do 20:00 - Wyruszymy do regionu znanego jako Cottonera (Trzy Miasta) usytuowanego 
naprzeciwko Valletty. Rozpoczniemy naszą wycieczkę z przewodnikiem po Senglea (jednym z 
trzech miast), po czym odwiedzimy inne miasto znane jako Vittoriosa (będziemy chodzić wzdłuż 
pięknego nabrzeża Cottonera i przystani jachtowej, skąd można podziwiać piękne widoki na 
Grand Harbour, otoczony basztami i fortyfikacjami). Zjemy obiad na tarasie restauracji Cargo na 
nabrzeżu (do wyboru pizza i napój bezalkoholowy, posiłek w cenie). Skończymy dzień przy 
fontannie w Smart City Malta. Cena € 28 

Środa 9:00 – 12:15 - Lekcje Czas wolny 19:30- 21:30 – kolacja – tradycyjna 
kuchnia maltańska. Cena € 35 

Czwartek 9:00 – 12: 15- Lekcje 14:30 do 20:00 – zwiedzanie trzech wiosek SIGGIEWI, QRENDI I QORMI słynących z ciekawych 
wystaw związanych z Ostatnią Wieczerzą. W Siggiewi będziemy oglądali tysi ace świec i 
tradycyjnych pochodni oświetlających krętą ścieżkę prowadzącą do Salib talgћolja (krzyż Laferla), 
miejsca pielgrzymek katolickich na modlitwę. Będąc w Qormi (miasto słynące z wypieku 
najlepszego maltańskiego chleba) spróbujemy tradycyjne "Qaghaq tal-Appostli", które są 
pieczone specjalnie o tej porze roku. Cena € 17 

Piątek 9:00 – 12: 15- Lekcje 11.30-20.00 wycieczka do Buskett i Klifów Dingli, wielkanocna procesja w Zebbug. Autobus 
zawiezie nas do Verdala Palace w Buskett gdzie rozpoczniemy naszą wycieczkę. Verdala Palace 
to letnia rezydencja prezydenta Malty. Przejdziemy przez lasy Buskett (jedyny las na Malcie) aż 
do klifów Dingli, gdzie można podziwiać zapierające dech w piersiach widoki na zachodnie 
wybrzeże Malty. Autobus zawiezie do Rabatu i Mdiny, starej stolicy Malty, gdzie spędzimy trochę 
czasu spacerując po wąskich, krętych uliczkach starego miasta. Następnie udamy się do miasta 
Zebbug, aby zobaczyć tradycyjną wielkopiątkową procesję. W cenie transport prywatny.  
Cena € 15 

Tydzień 2 Rano Popołudnie Wieczór 

Sobota 09:00 do 16:30 – jednodniowa wycieczka na GOZO i COMINO (przeprawa promowa 
trwa około 20 minut). W Gozo odwiedzimy Cytadele, Jaskinia Calypso, Zatokę Xlendi 
i zapierające dech w piersiach Okno Azure i Morze Wewnętrzne. Następnie 
płyniemy łodzią motorową do Comino, gdzie spędzimy popołudnie, zwiedzając 
słynną Błękitną Lagunę. Zwiedzimy również Wieży Mariacką (zbudowaną przez 
Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 r. jako system obrony) na wyspie 
Comino. W drodze powrotnej na Maltę również odwiedzimy 
różne jaskinie. Cena € 35 

Czas wolny 

Niedziela 9.00-16.00 WIELKANOCNA NIEDZIELA W TRZECH MIASTACH: od 09:00 do 16:00 - 
Podróżujemy do Three Cities tradycyjną łodzią z Valletty przez port gdzie spędzimy 
poranek zwiedzając Trzy Miasta doświadczając Wielkanocnych atrakcji. To świetny 
sposób, żeby poznać typową świąteczną atmosferę wielkanocną. Lunch zjemy przy 
Vittoriosa Waterfront podziwiając zapierające dech w piersiach widoki na przystań 
jachtową i okolice portu. Cena € 15 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14.30-18.00 Piesza Wycieczka po Golden Bay & Parku 
Przyrody i Historii Majjistral (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): 
Naszą pieszą wycieczkę zaczniemy od słynnej piaszczystej 
plaży Golden Bay, skąd przejdziemy wzdłuż Północnego 
Wybrzeża Malty podziwiając przepiękne widoki 
maltańskich klifów i krajobrazów. Park Przyrody i Historii 
Majjistral jest pierwszym maltańskim parkiem narodowym. 
Dostaniecie mapę trasy przed rozpoczęciem spaceru. Lider 
waszej grupy podzieli się w Wami również historycznymi 
faktami i ważnymi z punktu widzenia ekologii informacjami 
na temat miejsc, które będziecie oglądać podczas 
wycieczki.  
Cena € 17 

19:30 do 22:00 – nocna wyprawa do 
zatoki Św. Pawła i Bugibba. 
Cena € 10 
 
Opcjonalnie: degustacja czekolady w 
Maltańskiej Fabryce Czekolady za 
dodatkowe 15 Euro. 
 

Wtorek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14.30-18.00 Rabat, Las Buskett, Dingli Cliffs & Mosta Dome 
(WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Zaczniemy od odwiedzenia 

Czas wolny 
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Rabatu, który sąsiaduje z Mdiną i zrobimy spacer ulicami 
tego malowniczego miasteczka oraz odwiedzimy dwa 
kościoły, jeden pod wezwaniem Św. Pawła, a drugi pod 
wezwaniem Św. Józefa. Następnie odwiedzimy Las Buskett 
(jedyny istniejący las na Malcie) i zobaczymy wspaniałe 
widoki z Dingi Cliffs. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą aparaty 
fotograficzne – będzie okazja zrobienia świetnych zdjęć! W 
drodze powrotnej obejrzymy niesamowitą kopułę Kościoła 
Mosta. Cena € 17 

Środa 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 19.00-22.00 Mdina Nocą: Pojedziemy do miasta Mdina, które 
jest pięknym miastem w ciągu dnia, a nocą przekształca się w 
tajemnicze i niepokojące miejsce. Pospacerujemy po mieście, 
które było sceną wydarzeń zarówno czasów wojny jak i pokoju 
oraz odwiedzimy Lochy Mdiny i będziemy mieć okazję docenić 
zapierające dech w piersiach widoki z bastionów.  
Cena € 19 

Czwartek 9:00 – 12: 15 - Lekcje 14.30-18.00 Odwiedzimy Narodowe Akwarium Malty, a 
następnie zrobimy spacer przepiękną promenadą w 
Bugibba & St. Paul’s Bay – drugim co do popularności 
resorcie turystycznym Malty, gdzie będziemy mieć czas na 
kawę na 
głównym placu (latem będziemy mogli popływać na 
piaszczystej plaży przy Placu Bugibba). Cena € 25 

19.00-22.00 Nocny Rejs po Porcie w 
Luzzu: Wsiądziemy na tradycyjną 
luzzu (łódkę rybacką) i przepłyniemy 
wokół różnych zatoczek Wielkiego 
Portu, największego naturalnego 
portu na Morzu Śródziemnym. 
Zobaczycie podświetlone bastiony 
w Valletcie w całej okazałości. 
Wycieczka trwa około dwóch godzin 
i towarzyszy jej komentarz na żywo. 
Cena € 17 

Piątek 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 18.30-21.30 Kolacja w Spinola Bay 
Cena € 35 

 
 

Przykładowy pogram Jesienny – 4-18 października   
Istnieje możliwość wyboru innych wycieczek niż podane poniżej. 
Tydzień 1 Rano Popołudnie Wieczór 

 
Sobota 

9:00 do 16.30:30 Zimowa Wycieczka Gozo & Comino w Jeden Dzień (WYCIECZKA 
CAŁODNIOWA): Pojedziemy do Cirkewwa, skąd wsiądziemy na prom, który zabierze 
nas na wyspę Gozo (przejazd promem trwa około 20 minut). Będąc na Gozo, 
zwiedzimy Citadellę (fortyfikowaną stolicę Gozo), Jaskinię Calypso, Zatokę Xlendi 
oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd 
motorówką popłyniemy na Comino, gdzie spędzimy popołudnie zwiedzając tę 
słynną wyspę i Błękitną Lagunę. Pójdziemy również na Wieżę Św. Marii 
(wybudowaną przez Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 roku jako 
strukturę obronną) na wyspie Comino. W drodze powrotnej na Maltę zwiedzimy 
również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena € 35 

19:00 do 00:00 - NOTTE BIANCA - 
największy festiwal sztuki i kultury 
na Malcie - dostępne dla 
publiczności bezpłatnie. Można 
spodziewać się doświadczyć 
wszystkiego, co najlepsze w muzyce, 
tańcu, teatrze a także cyfrowych 
sztukach wizualnych. Podczas Notte 
Bianca, ulice i przestrzenie Valletty 
są wykorzystywane w innowacyjny, 
kreatywny sposób.  
Cena € 15 

Niedziela 10:00 do 16:30 -  Pojedziemy do wioski rybackiej Marsaxlokk. Następnie pojedziemy 
na plażę ST PETER'S POOL na południu Malty, a później odwiedzimy Wied iz-Zurrieq 
(Blue Grotto) - najpopularniejszą skalistą plażę na południu wyspy, na której można 
również wybrać się na wycieczkę łodzią do groty (cena nie obejmuje wycieczki 
łodzią). Cena € 17 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 13.30-15.30 Spacer po ST Julien’s/Sliema Cena € 10 19:30 do 22:00 - Mdina Nocą: 
Pojedziemy do miasta Mdina, które 
jest pięknym miastem w ciągu dnia, 
a nocą przekształca się w tajemnicze 
i niepokojące miejsce. 
Pospacerujemy po mieście, które 
było sceną wydarzeń zarówno 
czasów wojny jak i pokoju oraz 
odwiedzimy Lochy Mdiny i będziemy 
mieć okazję docenić zapierające 
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dech w piersiach widoki z 
bastionów. Cena € 10 

Wtorek 9:00 – 12:30 - Lekcje 14:30 do 20:00 - Wyruszymy do regionu znanego jako 
Cottonera (Trzy Miasta) usytuowanego naprzeciwko 
Valletty. Rozpoczniemy naszą wycieczkę z przewodnikiem 
po Senglea (jednym z trzech miast), po czym odwiedzimy 
inne miasto znane jako Vittoriosa (będziemy chodzić 
wzdłuż pięknego nabrzeża Cottonera i przystani jachtowej, 
skąd można podziwiać piękne widoki na Grand Harbour, 
otoczony basztami i fortyfikacjami). Zjemy obiad na tarasie 
restauracji Cargo na nabrzeżu (do wyboru pizza i napój 
bezalkoholowy, posiłek w cenie). Skończymy dzień przy 
fontannie w Smart City Malta. Cena € 28 

Czas wolny 

Środa 9:00 – 12:15 - Lekcje Czas wolny 19:30- 21:30 – kolacja – tradycyjna 
kuchnia maltańska. Cena € 35 

Czwartek 9:00 – 12: 15- Lekcje 14.30-20.00 Wycieczka do Ogrodów Pałacowych San 
Anton, który jest oficjalną siedzibą Prezydenta Malty. 
Opcjonalnie – lekcja łucznictwa Cena € 15 

Czas wolny 

Piątek 9:00 – 12: 15- Lekcje 14:30 - 19:00 – Rabat, Las Buskett, Dingli Cliffs & Mosta 
Dome (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Zaczniemy od 
odwiedzenia Rabatu, który sąsiaduje z Mdiną i zrobimy 
spacer ulicami tego malowniczego miasteczka oraz 
odwiedzimy dwa kościoły, jeden pod wezwaniem Św. 
Pawła, a drugi pod wezwaniem Św. Józefa. Następnie 
odwiedzimy Las Buskett (jedyny istniejący las na Malcie) i 
zobaczymy wspaniałe widoki z Dingi Cliffs. Pamiętajcie, 
żeby mieć ze sobą aparaty fotograficzne – będzie okazja 
zrobienia świetnych zdjęć! W drodze powrotnej obejrzymy 
niesamowitą kopułę Kościoła Mosta. Cena € 17 

Czas wolny 

Tydzień 2 Rano Popołudnie Wieczór 

Sobota 9:00 do 16.30:30 Zimowa Wycieczka Gozo & Comino w Jeden Dzień (WYCIECZKA 
CAŁODNIOWA): Pojedziemy do Cirkewwa, skąd wsiądziemy na prom, który zabierze 
nas na wyspę Gozo (przejazd promem trwa około 20 minut). Będąc na Gozo, 
zwiedzimy Citadellę (fortyfikowaną stolicę Gozo), Jaskinię Calypso, Zatokę Xlendi 
oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd 
motorówką popłyniemy na Comino, gdzie spędzimy popołudnie zwiedzając tę 
słynną wyspę i Błękitną Lagunę. Pójdziemy również na Wieżę Św. Marii 
(wybudowaną przez Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 roku jako 
strukturę obronną) na wyspie Comino. W drodze powrotnej na Maltę zwiedzimy 
również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena € 35 

19.00-23.30 BIRGU przy świecach, 
coroczne wydarzenie w jednym z 
najstarszych miast na Malcie. 
Światła miasta są całkowicie 
wyłączone a wzdłuż maleńkich 
uliczek miasta rozstawione są 
świece. Ulice wypełnione są 
sprzedawcami pamiątek i 
tradycyjnych przysmaków 
maltańskich. Najpierw pojedziemy 
do Valletty i przejdziemy do Birgu 
tradycyjną łodzią. Cena € 15 

Niedziela 09:00 do 16: 00 - GHAR DALAM, HAGAR QIM i MNAJDRA TEMPLES - megalityczne 
świątynie (wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Te megalityczne 
świątynie zbudowano 5500 lat temu i są najstarszym wolnostojącą kamienną 
strukturą na świecie, nawet starsze niż Stonehenge i piramidy. Cena € 40 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14:30 do 18:00 - Piesza Wycieczka po Golden Bay & Parku 
Przyrody i Historii Majjistral (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): 
Naszą pieszą wycieczkę zaczniemy od słynnej piaszczystej 
plaży Golden Bay, skąd przejdziemy wzdłuż Północnego 
Wybrzeża Malty podziwiając przepiękne widoki 
maltańskich klifów i krajobrazów. Park Przyrody i Historii 
Majjistral jest pierwszym maltańskim parkiem narodowym. 
Dostaniecie mapę trasy przed rozpoczęciem spaceru. Lider 
waszej grupy podzieli się w Wami również historycznymi 
faktami i ważnymi z punktu widzenia ekologii informacjami 
na temat miejsc, które będziecie oglądać podczas 
wycieczki. Cena € 17 

19.00-22.00 Valletta Nocą: 
Odwiedzimy stolicę Malty, Vallettę, i 
przejdziemy się jej ulicami, ciesząc 
się spokojnym klimatem, tak 
odmiennym od zgiełku porannych 
godzin szczytu. Zaczniemy wycieczkę 
od odwiedzenia pięknych Ogrodów 
Upper Barrakka, gdzie zachwycają 
przepiękne widoki Wielkiego Portu i 
Trzech Miast, a następnie 
zobaczymy główne atrakcje i ulice 
stolicy. Na tej pieszej wyciecze 
będzie nam towarzyszył przewodnik, 
który opowie nam o historii każdego 
ciekawego miejsca, jak również 
przedstawi nam inne historyczne 
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fakty, które niełatwo znaleźć w 
kieszonkowych przewodnikach. Cena 
€ 10 

Wtorek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14.30-18.00 Mdina & Wioska Rzemieślnicza Ta’ Qali 
(WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Naszą popołudniową wycieczkę 
rozpoczniemy od odwiedzenia wioski rzemieślniczej, gdzie 
można zobaczyć jak maltańscy rzemieślnicy wytwarzają 
tradycyjne rękodzieła, takie jak srebrne filigrany, 
dmuchane szkło, rzeźbienie w kamieniu oraz hafty. Będzie 
można również nabyć maltańskie pamiątki. Następnie 
pojedziemy do Mdiny, dawnej stolicy Malty, żeby 
odwiedzić Lochy Mdiny. Będziecie mieli trochę wolnego 
czasu, aby nacieszyć się przepięknymi widokami z 
bastionów. Cena € 17 

Czas wolny 

Środa 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 119:30 do 22:00 – nocna wyprawa do zatoki Św. Pawła i 
Bugibba. 
Cena € 10 
 
Opcjonalnie: degustacja czekolady w Maltańskiej Fabryce 
Czekolady za dodatkowe 15 Euro. 

Czwartek 9:00 – 12: 15 - Lekcje 14.30-18.00 Odwiedzimy Narodowe Akwarium Malty, a 
następnie zrobimy spacer przepiękną promenadą w 
Bugibba & St. Paul’s Bay – drugim co do popularności 
resorcie turystycznym Malty, gdzie będziemy mieć czas na 
kawę na głównym placu. Cena € 27 

19.00-22.00 Nocny Rejs po Porcie w 
Luzzu: Wsiądziemy na tradycyjną 
luzzu (łódkę rybacką) i przepłyniemy 
wokół różnych zatoczek Wielkiego 
Portu, największego naturalnego 
portu na Morzu Śródziemnym. 
Zobaczycie podświetlone bastiony w 
Valletcie w całej okazałości. 
Wycieczka trwa około dwóch godzin 
i towarzyszy jej komentarz na żywo. 
Cena € 17 

Piątek 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 18.30-21.30 Kolacja w Spinola Bay 
Cena € 35 

 
 

Przykładowy pogram Świąteczno - Noworoczny – 20 
grudnia 2019 do 3 stycznia 2020  
Istnieje możliwość wyboru innych wycieczek niż podane poniżej. 
Tydzień 1 Rano Popołudnie Wieczór 

 
Sobota 

9:00 do 16.30:30 Zimowa Wycieczka Gozo & Comino w Jeden Dzień (WYCIECZKA 
CAŁODNIOWA): Pojedziemy do Cirkewwa, skąd wsiądziemy na prom, który zabierze 
nas na wyspę Gozo (przejazd promem trwa około 20 minut). Będąc na Gozo, 
zwiedzimy Citadellę (fortyfikowaną stolicę Gozo), Jaskinię Calypso, Zatokę Xlendi 
oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd 
motorówką popłyniemy na Comino, gdzie spędzimy popołudnie zwiedzając tę 
słynną wyspę i Błękitną Lagunę. Pójdziemy również na Wieżę Św. Marii 
(wybudowaną przez Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 roku jako 
strukturę obronną) na wyspie Comino. W drodze powrotnej na Maltę zwiedzimy 
również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena € 35 

Czas wolny 

Niedziela 10:00 do 16:30 -  Pojedziemy do wioski rybackiej Marsaxlokk. Następnie pojedziemy 
na plażę ST PETER'S POOL na południu Malty, a później odwiedzimy Wied iz-Zurrieq 
(Blue Grotto) - najpopularniejszą skalistą plażę na południu wyspy, na której można 
również wybrać się na wycieczkę łodzią do groty (cena nie obejmuje wycieczki 
łodzią). Cena € 17 

Czas wolny 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 13.30-15.30 Piesza Wycieczka po Golden Bay & Parku 
Przyrody i Historii Majjistral (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): 
Naszą pieszą wycieczkę zaczniemy od słynnej piaszczystej 
plaży Golden Bay, skąd przejdziemy wzdłuż Północnego 
Wybrzeża Malty podziwiając przepiękne widoki 
maltańskich klifów i krajobrazów. Park Przyrody i Historii 

Czas wolny  

http://www.angielski-na-malcie.pl/


 

PROGRES Centrum Wyjazdów Językowych, 91-408 Łódź, ul. Pomorska 40, www.angielski-na-malcie.pl, +48 600 010 189, info@progres.edu.pl 

Majjistral jest pierwszym maltańskim parkiem narodowym. 
Dostaniecie mapę trasy przed rozpoczęciem spaceru. Lider 
waszej grupy podzieli się w Wami również historycznymi 
faktami i ważnymi z punktu widzenia ekologii informacjami 
na temat miejsc, które będziecie oglądać podczas 
wycieczki.  Cena € 17 

Wtorek 9:00 – 12:30 - Lekcje Czas wolny 19.30-00.30 Wigilijne tradycje 
Valetty Cena € 20 

Środa Boże Narodzenie 12.30-16.30 Bożonarodzeniowy posiłek w St Julian’s 
/Sliema, po nim wizyta w tradycyjnej szopce w maltańskiej 
wiosce Cena € 75 

19:30- 21:30 – kolacja – tradycyjna 
kuchnia maltańska. Cena € 35 

Czwartek 9:00 – 12: 15- Lekcje 14.30-18.00 Odwiedzimy Narodowe Akwarium Malty, a 
następnie zrobimy spacer przepiękną promenadą w 
Bugibba & St. Paul’s Bay – drugim co do popularności 
resorcie turystycznym Malty, gdzie będziemy mieć czas na 
kawę na głównym placu. Cena € 27 

Czas wolny 

Piątek 9:00 – 12: 15- Lekcje Czas wolny 18.30-21.30 Kolacja w Spinola Bay 
Cena € 35 

Tydzień 2 Rano Popołudnie Wieczór 

Sobota 9:00 do 16.30:30 Zimowa Wycieczka Gozo & Comino w Jeden Dzień (WYCIECZKA 
CAŁODNIOWA): Pojedziemy do Cirkewwa, skąd wsiądziemy na prom, który zabierze 
nas na wyspę Gozo (przejazd promem trwa około 20 minut). Będąc na Gozo, 
zwiedzimy Citadellę (fortyfikowaną stolicę Gozo), Jaskinię Calypso, Zatokę Xlendi 
oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd 
motorówką popłyniemy na Comino, gdzie spędzimy popołudnie zwiedzając tę 
słynną wyspę i Błękitną Lagunę. Pójdziemy również na Wieżę Św. Marii 
(wybudowaną przez Wielkiego Mistrza Alofa de Wignacourt w 1618 roku jako 
strukturę obronną) na wyspie Comino. W drodze powrotnej na Maltę zwiedzimy 
również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena € 35 

Czas wolny 

Niedziela 09:00 do 16: 00 - GHAR DALAM, HAGAR QIM i MNAJDRA TEMPLES - megalityczne 
świątynie (wpisane na listę światowego dziedzictwa UNESCO). Te megalityczne 
świątynie zbudowano 5500 lat temu i są najstarszym wolnostojącą kamienną 
strukturą na świecie, nawet starsze niż Stonehenge i piramidy. Cena € 40 

 

Poniedziałek 9:00 – 12:15 - Lekcje 14.30-18.00 Rabat, Las Buskett, Dingli Cliffs & Mosta Dome 
(WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Zaczniemy od odwiedzenia 
Rabatu, który sąsiaduje z Mdiną i zrobimy spacer ulicami 
tego malowniczego miasteczka oraz odwiedzimy dwa 
kościoły, jeden pod wezwaniem Św. Pawła, a drugi pod 
wezwaniem Św. Józefa. Następnie odwiedzimy Las Buskett 
(jedyny istniejący las na Malcie) i zobaczymy wspaniałe 
widoki z Dingi Cliffs. Pamiętajcie, żeby mieć ze sobą aparaty 
fotograficzne – będzie okazja zrobienia świetnych zdjęć! W 
drodze powrotnej obejrzymy niesamowitą kopułę Kościoła 
Mosta. Cena € 17 

19.00-22.00 Mdina Nocą: 
Pojedziemy do miasta Mdina, które 
jest pięknym miastem w ciągu dnia, 
a nocą przekształca się w tajemnicze 
i niepokojące miejsce. 
Pospacerujemy po mieście, które 
było sceną wydarzeń zarówno 
czasów wojny jak i pokoju oraz 
odwiedzimy Lochy Mdiny i będziemy 
mieć okazję docenić zapierające 
dech w piersiach widoki z 
bastionów.  
Cena € 19 

Wtorek 9:00 – 12:15 - Lekcje Czas wolny 19.00-22.00 Nowy Rok – 
uroczystości w Valletcie Cena € 25 

Środa 9:00 – 12: 15 - Lekcje Noworoczny Lunch w St Julian’s / Sliema Cena € 75 Czas wolny 

Czwartek 9:00 – 12: 15 - Lekcje 14.30-20.00 Trzy Miasta Nocą. Pojedziemy do regionu 
zwanego Cottonera (Trzy Miasta), który jest usytułowany 
naprzeciw portu w Valletcie. Zaczniemy od zwiedzania 
Senglea (jedno z miast), a następnie odwiedzimy kolejne 
miasto, Vittoriosa. Spacerując po Vittoriosa, przejdziemy 
po pięknym Nadbrzeżu Cottonera i Marinie Jachtów, gdzie 
można podziwiać wspaniały widok Wielkiego Portu 
otoczonego bastionami i fortyfikacjami. Następnie zjemy 
kolację na nadbrzeżnym tarasie Restauracji Cargo. Wybór 
pizzy + napój bezalkoholowy. Cena posiłku niewliczona w 
cenę. Zakończymy dzień oglądając piękną fontannę w 

19.00-22.00 Nocny Rejs po Porcie w 
Luzzu: Wsiądziemy na tradycyjną 
luzzu (łódkę rybacką) i przepłyniemy 
wokół różnych zatoczek Wielkiego 
Portu, największego naturalnego 
portu na Morzu Śródziemnym. 
Zobaczycie podświetlone bastiony w 
Valletcie w całej okazałości. 
Wycieczka trwa około dwóch godzin 
i towarzyszy jej komentarz na żywo. 
Cena € 17 
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Smart City Malta Cena € 28 

Piątek 9:00 – 12: 15 - Lekcje Czas wolny 18.30-21.30 Kolacja w Spinola Bay 
Cena € 35 
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