
 
 

TWOJE BIURO PODRÓŻY 
 

  JAWA TOUR ORAZ KSIĄDZ PROBOSZCZ  ZAPRASZAJĄ  

       NA XI PARAFIALNĄ PIELGRZYMKĘ  

 
 

Symbol imprezy: MPS  
I dzień: 04.06.2016r. (sobota) 
- wyjazd z Karłubca w godzinach porannych – Msza św. przed wyjazdem 
- przejazd do Portu Lotniczego im. Jana Pawła II KRAKÓW - BALICE 
- lot na Maltę (do La Valetta) 
- transfer do hotelu, zakwaterowanie, obiadokolacja powitalna, nocleg 
II dzień: 05.06.2016r. (niedziela) 
- śniadanie 
- do południa przejazd nad Zatokę Marsaxlokk, pobyt na słynnym Targu Rybnym, i ew. okolicach Groty Ghar 

Dalam 
- niedzielna Masza św. w wybranym kościele 
- przejazd malownicza trasą na Południowe Wybrzeże 
- zwiedzanie megalitycznych świątyń Hagar Qim i Mnajdra oraz typowej maltańskiej osady rybackiej Marsaskala 

z Wieżą św. Tomasza, czas wolny 
- obiadokolacja, nocleg 
III dzień: 06.06.2016r. (poniedziałek) 
- śniadanie  
- przejazd komunikacją miejską i całodniowe zwiedzanie La Valetty – stolicy Malty: uliczki Starego Miasta, liczne 

tzw. „Oberże”, dawne Zajazdy rycerskie i zakonne, Kościół Karmelitanów, Kościół i Sanktuarium św. Pawła, 
Katedra św. Jana (Msza św. w wybranym kościele), Pałac Wielkich Mistrzów, Katedra Anglikańska, i in.  

- czas wolny 
- obiadokolacja, nocleg  
IV dzień: 07.06.2016r. (wtorek) 
- śniadanie 
- c.d. zwiedzanie La Valetty: Opera, Bulwar Republiki, Fortyfikacje Valetty z licznymi bastionami, Port 
- Msza św. w wybranym kościele 
- podziwianie panoram skał, związanych z dziejami św. Pawła 
- przejazd  do tzw. „Trójmiasta” – dzielnice Cospicua i zwiedzanie m.in. Fort St. Angelo, Pomnik Wolności, 

Kościół św. Wawrzyńca, Pałac Inkwizytorów i in. 
- obiadokolacja, nocleg 
V dzień: 08.06.2016r. (środa) 
- śniadanie 
- całodniowy wypoczynek na plaży 
- ew. rejs po porcie La Valetta (dla chętnych – płatny indywidualnie) 
- Masza św. w wybranym kościele lub polowa 
- obiadokolacja regionalna z winem, nocleg* 
VI dzień: 09.06.2016r. (czwartek) 
- śniadanie 
- przejazd do Mdiny, zwiedzanie miejscowej Katedry i spacer uliczkami miasteczka 
- przejazd do Rabatu, zwiedzanie: Kościół św. Pawła z grotą, Katakumby św. Agaty, Msza św. 
- przejazd do Clapham Junction, podziwianie słynnych prehistorycznych kolein – wizytówki archeologicznej 

Malty oraz Centrum Rzemiosła Maltańskiego 
- późnym popołudniem spacer wzdłuż KlifówDingli, wysokich na ponad 200m 
- powrót do hotelu, obiadokolacja, nocleg 
VII dzień: 10.06.2016r. (piątek) 
- śniadanie 
- przejazd do Cirkewwa, rejs statkiem na Wyspę Gozo 
- krótkie zwiedzanie Mgarr z Kościołem Matki Boskiej z Lourdes i miejscem Objawienia NMP 
- przejazd do Victorii – stolicy Gozo i zwiedzanie: Twierdza, Katedra, Bazylika św. Jerzego, Rynek – It – Tokk i in. 
- Msza św. w wybranym kościele, krótki czas wolny 
- rejs stateczkiem do Błękitnego Okna i Groty 
- powrót promem na Maltę  
- możliwy przejazd w drodze powrotnej przez miejscowości Birkirkara i Hamrun – zwiedzanie z autokaru 
- obiadokolacja, nocleg 
 
VIII dzień: 11.06.2016r. (sobota) 

„MALTA  - ŚLADAMI ŚW. PAWŁA” 



- śniadanie 
- poranna Msza św. 
- transfer na lotnisko w La Valetta 
- lot do kraju (Kraków – Balice) 
- przejazd do Karłubca wieczorem 

 
Świadczenia: 
- transfer autokarowy na trasie Karłubiec – Kraków (Balice) – Karłubiec 
- transfer autokarem na Malcie  

- lot na trasie Polska – La Valetta – Polska 
- opłaty lotniskowe i odprawa bagażowa, bagaż 
- bilety na prom na Gozo  
- bilety na rejs do Błękitnego Okna i do niektórych zwiedzanych obiektów (wspaniałe muzea katedralne) 
- opieka kompetentnego pilota – przewodnika oraz lokalnego przewodnika 
- siedem noclegów w pokojach 2 osobowych z łazienkami do pokoju 1 os. dopłata ok. 550 zł/os 
- siedem śniadań („szwedzki stół”) i siedem obiadokolacji („szwedzki stół”) w tym jedna regionalna  
- ubezpieczenie NW, KL i bagażu 

*dzień kolacji regionalnej, jak i kolejność zwiedzania może ulec zmianie 

 

 
 
 

 
Malta jest jedną z kolebek chrześcijaństwa. To wyspa nierozerwalnie związana z 

dziejami św. Pawła. Bardzo wiele tu wspaniałych świątyń katolickich (mówi się, że ok. 360) na 

dość małej przestrzeni. Każdy z kościołów ma swoją ciekawą historię i odrębną, interesującą 

architekturę. Jest też miejsce Objawienia Maryjnego. Wspaniałe krajobrazy i plaże skąpane w 

słońcu, mury obronne i bastiony La Valetty, megalityczne świątynie i ciepłe morze oraz 

śródziemnomorska roślinność, jak i egzotyczne rośliny - dopełniają reszty.  

      Grupa śpi w jednym hotelu cały tydzień. Po śniadaniu ok. 9.00 wyjazd na 

zwiedzanie i Mszę św. Powrót do hotelu codziennie ok. 16.00 i jest czas wolny. Na imprezę 

regionalną, jak i na zwiedzanie (oprócz II dni) dowozi wynajęty autokar. Jeden dzień wolny na 

plażowanie lub indywidualne zwiedzanie. Płacimy w EUR. Malta jest krajem UE. 

 
ZAPISY W BIURZE TBP JAWA TOUR W GOGOLINIE - tylko osobiście. 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA ZE ZGLĘDÓW LOGISTYCZNYCH 
Zaliczka w wysokości 1.000 zł/os (ze względu na konieczność wykupienia biletów lotniczych) 
RESZTA PŁATNA DO 14.02.2016r lub na spotkaniu organizacyjnym, którego termin podamy  
w najbliższym czasie. 

Cena: 2.500 zł/os 

     + 200 EUR/os 


