


Malta to niewielki kraj położony 90 km na południe od Sycylii. Malta wraz z 

wyspami Gozo i Comino tworzy archipelag, wokół którego znajduje się wiele 

różnorodnych miejsc nurkowych. Pod wodą czekają wraki, w tym wiele 

przygotowanych i zatopionych specjalnie z myślą o nurkach. Ciekawe, wapienne 

formacje skalne – potężne głazy, łuki i jaskinie przyciągają niesamowitym 

magnetyzmem. Malta fascynuje również na powierzchni. Jej urocze miasteczka są 

pełne zabytkowych kościołów, katedr i zamków. Teraźniejszość spotyka się tu z 5-

cio tysięczną historią europejską z wpływami kultury greckiej, rzymskiej, arabskiej 

i chrześcijańskiej. 

 



Qawra Palace Hotel leży nad samym morzem, posiada lobby, salon, recepcję, 
klimatyzację i dwie restauracje. Goście, którzy chcą być mobilni również na 
urlopie, mogą wypożyczyć motocykl i samochód. Do dyspozycji jest basen kryty i 
otwarty , bezpłatne parasole słoneczne i leżaki. Odległość od hotelu: Water Park 
(6km), sklepy (10km), Aquarium-From June (400m), dyskoteka (800 m), lotnisko 
MLA (25 km), Mdina (8 km) i Valletta (10 km). W pobliżu hotelu znajdują się 
centrum miasta, informacja turystyczna, supermarket, bary/restauracje, 
przystanek autobusowy, postój taksówek i kino.  



Malta jest wymarzonym miejscem do nurkowania. Wokół 

niej jest wiele dobrze opisanych i przygotowanych 

Nurkowisk. Dobra infrastruktura ułatwia nurkom dostęp 

do wody, aczkolwiek czasem trzeba donieść sprzęt do 

zejścia do wody. Widoczność sięgająca 40 metrów 

pozwala w pełni cieszyć się podwodnymi krajobrazami. 

Oprócz zatopionych statków, łodzi podwodnych i 

samolotów dobrym miejscem do odwiedzenia jest 

wysepka Comino leżąca pomiędzy Maltą a Gozo. Jest to 

miejsce o bajkowym krajobrazie, docenionym między 

innymi przez twórców filmu Troja. Dla nurków 

szczególnie warte odwiedzenia są groty wokół Latern 

Point, wrak łodzi patrolowej w części zachodniej, a na 

wschodzie jaskinie Santa Maria Cave. 



La Valetta, licząca 10 tysięcy mieszkańców, to najmniejsza 
europejska stolica i zarazem najdalej wysunięta na południe. 
Główne atrakcje to górująca nad miastem konkatedra św. Jana, 
muzea, kościoły, parki, ciekawa architektura (kolorowe balkony), 
strome uliczki. 

Gozo, to druga co do wielkości wyspa wchodząca w skład Malty. 
Zamieszkiwana przez 30 tysięcy mieszkańców, którzy lubią 
podkreślać swoją odrębność i niezależność, wyspa charakteryzuje 
się sielskim, rolniczym krajobrazem, ciszą i spokojem. 

Mdina, dawna stolica Malty, to jedno z najmniejszych miast na 
wyspie. Z racji niewielkiego ruchu ulicznego zwana cichym 
miastem. Raj dla zakochanych, fotoamatorów, miłośników historii, 
zabytków czy architektury. 

Comino, to jedna z wysp należacych do Malty. Leży między Maltą a 
Gozo, jest praktycznie bezludna. Największą jej atrakcją jest Blue 
Lagoon –  urocze kąpielisko, do którego można dotrzeć jedną z 
wielu kursujących łodzi turystycznych. 

Klify Dingli znajdujące się na południowym brzegu wyspy, 
wyrastające ponad 200 metrów nad poziom morza, są uznawane 
przez wielu za najbardziej malownicze miejsce na wyspie. 

Blue Grotto nazwa została zaczerpnięta od licznych grot i jaskiń, w 
których woda przybiera błękitny kolor. Rejs po grotach jest 
największą atrakcją tego miejsca. 



Terminy wyprawy  

01.05.2016 – 08.05.2016  

Koszt wyprawy nurkowej  

1699 PLN GDAŃSK 

1699 PLN POZNAŃ* 

1869 PLN WROCŁAW 

2569 PLN WARSZAWA 
o cenę dla dzieci proszę dzwonić 

Cena zawiera: 

Przeloty, Transfer z/na lotnisko, Zakwaterowanie w pokoju dwuosobowym, Wyżywienie 
HB, Ubezpieczenie NW/KL wraz z bagażem. Bagaż podręczny 10 kg i małą torebkę 

Cena nie zawiera: 

Wydatków własnych, dodatkowych opcji ubezpieczenia nurkowego (60 PLN), 
Wyżywienia poza oferowanym, sprzętu i pakietu nurkowego (10 nurkowań) – 250 € 

Bagażu 15kg (300 PLN w obie strony) lub 20 kg (480 PLN w obie strony) 

* WYLOT W TERMINIE 02.05 – 09.05.2016 

 



Warunkiem uczestnictwa w wyprawie jest wpłata zaliczki w postaci 
30% wartości wyjazdu w terminie do końca stycznie 2016 roku. Po 

tym terminie cena może uledz podwyższeniu ze względu na 
zmieniające się ceny biletów lotniczych.  

Cena za dziecko poniżej 12-go roku życia jest uzalezniona od ilosci 
osób lecących. Proszę się dowiadywać indywidualnie. 

Sprzęt nurkowy można wypożyczyć na miejscu – cena 75€ za 
komplet w pakiecie 5-cio dniowym. Jednorazowe wypożyczenie 

kompletu sprzętu - 20€. 

W Naszej szkole nurkowania cena wypożyczenia sprzętu to 30 zł za 
element na cały wyjazd. 

Na wyjeździe jest możliwość zrobienia kursów (po wcześniejszym 
ustaleniu w Polsce ) takich jak podstawowy, advance i specjalizacji - 

nocne, doskonała pływalność, wrakowe, nitrox i głębokie.  



SZKOŁA NURKOWANIA  
JagnaBlue 

Czas na prawdziwą przygodę! 
Przy współpracy z 

Biurem Podróży DIVE TOUR 
www.JagnaBlue.pl 

ewa.m.zawadzka@gmail.com 
lukasz.durcis@wp.pl 

505 012 602 
509 605 765 

Ul. Szpitalna 73 
16-400 Suwałki 

 

http://www.jagnablue.pl/
mailto:ewa.m.zawadzka@gmail.com
mailto:lukasz.durcis@wp.pl

