
 
MALTA, COMINO i GOZO   

7 dni 
 

 
 

     
 
       

 

Początki cywilizacji na Malcie sięgają aż 5200 lat p.n.e., gdy trafili tu z Sycylii pierwsi 
osadnicy. Około 3500 lat p.n.e. w miejscowości Ġgantija na wyspie Gozo została wzniesiona 
świątynia. Podobne budowle powstały później także w innych miejscach, zarówno na Gozo 
jak i na Malcie. 
Malta, która jest dogodnym miejscem do kontrolowania centralnego i wschodniego basenu 
Morza Śródziemnego, często na przestrzeni dziejów przechodziła z rąk do rąk…                       
 

!!! UWAGA !!!! 

ceny są z poprzednich wyjazdów i mają 
charakter poglądowy, w celu uzyskania 
szczegółów prosimy o kontakt 



        
                       
W 1947 Malta uzyskała autonomię wewnętrzną, a w 1963 proklamowane zostało powstanie 
Państwa Maltańskiego. Rok później Malta uzyskała całkowitą niepodległość jako członek 
brytyjskiej Wspólnoty Narodów. Podpisany został też układ obronny z Wielką Brytanią, który 
zezwalał na utrzymanie na Malcie brytyjskich baz wojskowych. W 1967 układ ten został 
zerwany i dopiero po czterech latach udało się wynegocjować prowizoryczne porozumienie. 
13 grudnia 1974 proklamowana została Republika Malty (Repubblika ta' Malta). 01.05.2004 
Malta przystąpiła do U E. 

 
 

Cena 2369 zł/os -7 dni w PANORAMA *** ze śniadaniami - lot z Warszawy, 
 

Cena zawiera:  
- bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi  
- zakwaterowanie w hotelu w pokoju 2 osobowym 
- wyżywienie w/g oferty (BB - śniadania) 
- opiekę rezydenta 
- transfer lotnisko - hotel – lotnisko 
- opiekę polskiego instruktora i przewodnika nurkowego 
- ubezpieczenie turystyczne podstawowe KL, NNW, bagaż 
- ubezpieczenie organizatora turystyki 
 

Cena nie zawiera:  
- bagażu głównego (w cenie wliczony jest tylko bagaż podręczny, oferta na bazie tanich linii 
lotniczych) 
- pakietów nurkowych  
- wycieczek fakultatywnych 
- ubezpieczenia nurkowego, 
- obowiązkowego Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego, 
- ubezpieczenia kosztów rezygnacji i chorób przewlekłych 
 

     



Informacje i zapisy: Miłosz 603 173 049  milosz@aquadiver.pl 
 

Biuro Podróży AQUATRAVEL.EU – PHU AQUAMANIA z siedzibą przy ul. Iwaszkiewicza 42/1, 
10-089 Olsztyn, nr  NIP 739-283-96-16, numer wpisu - 7/2016 – do Rejestru Organizatorów Turystyki i Pośredników 
Turystycznych Województwa Warmińsko – Mazurskiego dokonanego przez Marszałka Województwa Warmińsko-

Mazurskiego, 
UBEZPIECZENIE DLA UCZESTNIKÓW: Polisa rozszerzona Hestia HP 903010963323 – Świat bez Kanady, USA, Chin i Japonii, 

KL i Assistance 200 000 zł, NNW 20 000 zł, OC 200 000 zł, Bagaż 2 000 zł. 
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