angielski-na-malcie.pl
Program Zajęć Pozalekcyjnych
W cenie zawiera się koszt biletu wstępu, transport oraz opieka w pełni licencjonowanego przewodnika lub lidera grupy

Wycieczki Zimowe & Letnie
Wioska Rybacka Marsaxlokk & Plaża Blue Grotto + Świątynie Hagar Qim & Mnajdra (WYCIECZKA CAŁODNIOWA):
Pojedziemy do wioski rybackiej Marsaxlokk, gdzie uczniowie mogą przejść się po niedzielnym rynku, na którym sprzedaje się wiele
lokalnych produktów i pamiątek. Potem, pojedziemy do Pretty Bay (piaszczysta plaża w wiosce Birzebugia), a następnie do Wied
iz-Zurrieq (Blue Grotto) – najpopularniejszej skalistej plaży na południu wyspy, gdzie łódką można popłynąć do jaskini (wycieczka
łódką niewliczona w cenę). Po drodze do Blue Grotto, odwiedzimy również Świątynie Hagar Qim i Mnajdra, które są najstarszymi
wolnostojącymi budowlami religijnymi na świecie i znajdują się na liście dziedzictwa ludzkości UNESCO.
Tylko w niedziele – Cena: 17 Euro.
Z przewodnikiem po Valletcie (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Wycieczka z przewodnikiem po stolicy Malty, Valletcie. Valletta
została wybudowana przez Rycerzy Maltańskich i oferuje atrakcje kulturowe oraz historyczne, które czynią miasto jedynym w
swoim rodzaju na arenie światowej. Obejrzymy Pokaz Audiowizualny Malta Experience i odwiedzimy Katedrę Św. Jana (opłata za
wejście wliczona w cenę) oraz inne ciekawe miejsca, takie jak Ogrody Upper Barraka, St. James Cavalier (Maltański Ośrodek
Sztuki i Kreatywności) oraz Kościół Św. Pawła Rozbitka. Cena: 27 Euro.
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 fakty, które niełatwo znaleźć w kieszonkowych przewodnikach. Cena: 10 Euro.
Zwiedzanie i Zakupy w Valletcie (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Piesza wycieczka po ulicach stolicy, obejmująca zwiedzanie
Ogrodów Upper Barrakka, Lower Barrakka oraz głównych ulic zakupowych miasta. Zatrzymamy się, żeby obejrzeć 20-minutowy
pokaz audiowizualny 5D na temat Historii Malty. Cena: 16 Euro.
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 Euro.
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 Euro.
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 Euro.
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Trzy Miasta & Fort Rinella (WYCIECZKA CAŁODNIOWA): 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. Zakończymy dzień zwiedzając Fort Rinella w
Kajkara, który został wybudowany w 1878 roku przez Brytyjczyków i był najnowocześniejszą maszyną wojenną swojego czasu.
Cena: 20 Euro.
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 Smart City Malta. Cena: 28
Euro.
Narodowe Akwarium Malty, Muzeum Klasycznych Samochodów & St Paul’s Bay: Odwiedzimy Narodowe Akwarium Malty, a
następnie Muzeum Klasycznych Samochodów. Cena wstępów wliczona w cenę. 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: 27 Euro.
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 Euro.
Wieczorne Kręgle w Eden Superbowl w St. Julian’s: Spędzimy wieczór w największej kręgielni na Malcie. Cena: 7,50 Euro.
Wieczór Sportu w Klubie Piłkarskim San Gwann. Cotygodniowy mecz piłki nożnej w Klubie Piłkarskim San Gwann, znajdującym
się zaledwie 8 minut spacerem od szkoły. Cena: 3 Euro.
Maltańskie Muzeum Lotnictwa & Wioska Rzemieślnicza Ta’ Qali: Zwiedzimy najpopularniejsze atrakcje w Ta’ Qali, która była
kiedyś brytyjskim lotniskiem wojskowym. Zaczniemy od odwiedzenia Maltańskiego Muzeum Lotnictwa, zlokalizowanego w miejscu
byłego lotniska Royal Air Force (Królewskich Sił Lotniczych) w wiosce Ta’ Qali. Muzeum mieści się w trzech hangarach i obejmuje
historię lotnictwa na wyspie, wystawiając eksponaty szczególnie z okresu Drugiej Wojny Światowej i okresu powojennego. Muzeum
jest zaangażowane w konserwację oraz restaurację eksponowanych samolotów, z których niektóre są wciąż zdatne do lotu.
Odwiedzimy również wioskę rzemieślniczą Ta’ Qali, gdzie wytwarzane jest lokalne rzemiosło. Transport jest zapewniony. Cena: 17
Euro.
Stadion Narodowy & Wioska Rzemieślnicza Ta’ Qali: Zwiedzimy najpopularniejsze atrakcje w Ta’ Qali, usytułowanej w miejscu
byłego brytyjskiego lotniska wojskowego. Wioska Rzemieślnicza Ta’ Qali & Stadion Narodowy, nazywany przez miejscowych Ta’
Qali, to stadiom znajdujący się w miejscowości Ta’ Qali na Malcie. Stadion, będący również siedzibą Maltańskiego Stowarzyszenia
Piłki Nożnej, dysponuje 16 997 miejscami i jest zdecydowanie największy w kraju. Pełni funkcję narodowego stadionu Malty i jest
stadionem maltańskiej piłkarskiej reprezentacji narodowej. Razem z trzema innymi stadionami jest miejscem rozgrywek Maltańskiej
Pierwszej Ligi i niektórych meczów Maltańskiego Trofeum FA, włącznie z meczem finałowym. Zwiedzimy stadiom, włącznie ze
strefą VIP oraz niedawno odnowioną sekcją Maltańskiego Stowarzyszenia Piłki Nożnej. Następnie, odwiedzimy wioskę
rzemieślniczą Ta’ Qali, gdzie wytwarzane jest lokalne rzemiosło. Transport jest zapewniony. Cena: 15 Euro.
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Wycieczki organizowane wyłącznie zimą

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 Euro.
Wycieczka do Wioski Rzemieślniczej Ta’ Qali & Ogrodów Pałacowych San Anton (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA):
Rozpoczynamy wycieczkę od zwiedzania wioski rzemieślniczej, gdzie będziecie mieli okazję 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 ogrodów Pałacu San Antonn, który jest oficjalną siedzibą Prezydenta
Malty. Cena: 17 Euro.
Spacery po Ogrodach Buskett i Dingli Cliffs (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Zaczniemy od spaceru z Pałacu Verdala, letniej
rezydencji Prezydenta Malty, i przejdziemy przez Las Buskett (jedyny las na Malcie) do Dingli Cliffs, gdzie można podziwiać
zapierające dech w piersiach widoki na Zachodnie Wybrzeże Malty. Autobus przyjedzie po nas do wioski Dingli. Transport szkolny
zapewniony. Cena: 17 Euro.
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
Euro.
Zimowa Wycieczka po Wiosce Popeye’a (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Pojedziemy do Wioski Popeye’a, znajdującej się w
północnej części wyspy. Służyła ona jako plan filmowy do nakręconego w 1980 roku musicalu „Popeye” z Robinem Williamsem w
roli głównej. Wioska jest obecnie jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Malty. Spędzimy popołudnie na zwiedzaniu
różnych atrakcji wioski. Obejrzymy również 15-minutowy film o nakręconym tu filmie, po którym zobaczymy różne pokazy animacji
prezentowane jednocześnie. Krótka 15-minutowa wycieczka łódką po Anchor Bay jest również wliczona w cenę (o ile pogoda na to
pozwoli). Uczestnicy dostaną darmową pocztówkę do zabrania ze sobą. Cena: 19 Euro.

Wycieczki organizowane wyłącznie latem

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
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Gozo), Jaskinię Calypso oraz zapierające dech w piersiach Lazurowe Okno i Morze Śródlądowe. Stamtąd łódką popłyniemy na
Comino, gdzie spędzimy popołudnie ciesząc się chłodną i krystalicznie czystą wodą słynnej Błękitnej Laguny. W drodze powrotnej
na Maltę zwiedzimy również klika jaskiń. Takiej przygody nie można przegapić! Cena: 35 Euro.
Wycieczka do Golden Bay / Mellieha Bay / Paradise Bay / Peter’s Pool: Pojedziemy na jedną z najbardziej znanych plaż, gdzie
spędzimy popołudnie kąpiąc się i opalając. Zachęcamy do spróbowania sił w ekscytujących sportach wodnych, które można tu
uprawiać. Cena: 9 Euro.
Park Rozrywki „Splash n’ Fun”: Spędzimy popołudnie w największym parku rozrywki na Malcie, gdzie można się bawić na
zjeżdżalniach wodnych, dużych basenach, w salonach gier, itd. Cena: 16 Euro.
Noc Festa: Pojedziemy na tradycyjną Festę maltańską (miejsce zależy od daty), gdzie będzie można obejrzeć defilady orkiestry,
fajerwerki i pięknie udekorowany kościół oraz posąg przedstawiający świętego patrona miejscowości. Cena: 10 Euro.
Nocny Grill na Plaży: Pojedziemy na jedną z piaszczystych plaż Malty, gdzie będzie można popływać po zmroku, wziąć udział w
zabawach plażowych, z następnie urządzić grilla. Wspaniała okazja na poznanie nowych przyjaciół. Cena: 15 Euro.
Letnia Wycieczka do Wioski Popeye’a (WYCIECZKA PÓŁDNIOWA): Pojedziemy do Wioski Popeye’a, znajdującej się w
północnej części wyspy. Służyła ona jako plan filmowy do nakręconego w 1980 roku musicalu „Popeye” z Robinem Williamsem w
roli głównej. Wioska jest obecnie jedną z najważniejszych atrakcji turystycznych Malty. Spędzimy popołudnie pływając w Anchor
Bay (korzystanie ze wszystkich udogodnień plażowych, takich jak leżaki i parasole, wliczone w cenę) i zwiedzając różne atrakcje
wioski. Obejrzymy również 15-minutowy film o nakręconym tu filmie, po którym zobaczymy różne pokazy animacji prezentowane
jednocześnie. Cena: 19 Euro

GSE organizuje inne zajęcia, włącznie ze sportami wodnymi oraz programami specjalnie tworzonymi dla grup.
Organizujemy również wycieczki na ważne coroczne wydarzenia Malty, takie jak Notte Bianca, Birgu przy świecach,
BirguFest, Wyścig Jachtów Rolex Middlesea, coroczny Międzynarodowy Festiwal Sztucznych Ogni w Wielkim Porcie,
Festiwale Wina Delicata i Marsovin, Festiwal Truskawek w Mgarr, Festiwal Chleba Casal Fornaro w Qormi, Średniowieczna
Mdina, Festiwale Morskie, i wiele innych.
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