
 

Sylwester na Malcie 
VALLETTA – BUGIBBA - GOZO 

 
28.12.19 - 04.01.2020 

 
PROGRAM WYJAZDU: 

 

Dzień 1 

Spotkanie na lotnisku Poznań-Ławica o godz. 15:00, przelot na Maltę (17:15-20:05), po 

przylocie transfer do czterogwiazdkowego hotelu Dolmen Hotel Malta * * * *, ulokowanego 

tuż przy Morzu Śródziemnym w miejscowości Bugibba, zakwaterowanie, obiadokolacja 

wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 
 

Dzień 2 

Śniadanie, czas wolny → możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych, obiadokolacja wraz 

z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dni 3  

Śniadanie, czas wolny lub wycieczka fakultatywna na wyspę Gozo: przepłynięcie promem, 

zwiedzanie lokalnym autokarem turystycznym takich miejsc jak: Victoria – stolica wyspy, 

Cytadela z cudownym widokiem na Maltę i Katedrą; Gharb – z bazyliką Ta’ Pinu; Dwejra – z 

Lazurowym Oknem, wizytówką Gozo; inne, czas wolny. Powrót do hotelu, obiadokolacja 

wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 



Dzień 4 SYLWESTER 

Śniadanie, czas wolny, obiad z napojami (w tym alkohole), czas wolny, uroczysta kolacja 

noworoczna z muzyką na żywo, pokaz fajerwerków, nocleg. 

 

Dzień 5 

Śniadanie, czas wolny → możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych, obiadokolacja wraz 

z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 6 

Śniadanie, czas wolny lub wycieczka fakultatywna do stolicy Malty - Valletty: zwiedzanie 

miasta wpisanego na listę światowego dziedzictwa UNESCO, Pałac Wielkiego Mistrza, 

Konkatedra św. Jana, Ogrody Barrakka, kościół św. Franciszka, inne, czas wolny, powrót do 

hotelu. Obiadokolacja wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 7 

Śniadanie, czas wolny lub wycieczka fakultatywna: rejs po zatokach dookoła Valletty i 

Wielkim Porcie, powrót do hotelu, obiadokolacja wraz z napojami (w tym alkohole), nocleg. 

 

Dzień 8 

Śniadanie, czas wolny → możliwość skorzystania z atrakcji hotelowych, przejazd na lotnisko, 

przelot do Poznania (20:30-23:25), zakończenie wyjazdu. 

 

 

 

 
 

 

 



Zakwaterowanie: 

 

  Hotel Dolmen Resort&Spa**** - ten wysokiej klasy hotel znajduje się w maltańskiej 

miejscowości Bugibba i jest ulokowany tuż przy Morzu Śródziemnym, do którego można dostać się 

bezpośrednio z hotelu. Obiekt oferuje nowoczesne i komfortowe pokoje; 3 restauracje (w tym z 

widokiem na morze); 5 basenów (w tym basen kryty-wewnętrzny); ogród; strefę SPA oraz siłownię. 

  Pokoje dwuosobowe i rodzinne z łazienką, balkonem, telefonem, TV, lodówką, suszarką do 

włosów oraz sejfem. Możliwość rezerwacji pokoju z widokiem na morze (5€/os./noc). 

 
  Wyżywienie: śniadania w formie bufetu szwedzkiego z napojami; obiadokolacja w formie 

bufetu szwedzkiego (w tym dania wegetariańskie), bar sałatkowy oraz napoje - obejmują 

nieograniczone lokalne wino domowe, lokalne piwo, napoje bezalkoholowe i wodę mineralną. 

 
Do dyspozycji gości także:  bar i kawiarnia, wspaniała strefa odnowy biologicznej z 

basenem, jacuzzi i saunami (możliwość wykupienia masaży lub zabiegów kosmetycznych); darmowe 

WiFi;; tenis stołowy; klub dla dzieci; nurkowanie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

WG PORTALU I UŻYTKOWNIKÓW BOOKING.COM HOTEL UZNAWANY JEST ZA BARDZO 

DOBRY I  MA OCENĘ 8,4/10 

(na dzień 13.08.2019) 



 

Cena obejmuje: Cena nie obejmuje: 
 7 noclegów w pokojach 2 

osobowych/rodzinnych  w hotelu ****, 

- obowiązkowej składki na Turystyczny Fundusz 

Gwarancyjny (10 zł/os.) 

 przelot samolotem Poznań-Malta-Poznań,  - podatku klimatycznego (1€/os./dzień), 

 transfer autokarowy: lotnisko-hotel-

lotnisko, 

- wycieczek fakultatywnych oraz wstępów do 

obiektów muzealnych, 

 7 śniadań z napojami,                                  - bagaż podręczny (10 kg, 55x40x20cm). 

 7 obiadokolacji z napojami (w tym piwo i 

wino), 

 

 1 obiad sylwestrowy z napojami,  

 Sylwester z muzyką na żywo,  

 strefę wellness: kryty basen, sauna, 

jacuzzi, sala fitness, 

 

 ubezpieczenie KL+NNW,  

 dostęp do Wi-Fi, sejf w pokoju,  

 bagaż podręczny mały (35x20x20 cm),  

 opiekę pilota,  

 podatek VAT.  

 

Cena: 2890 zł 
ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – ZAPISY Z WPŁATĄ DO 31.08.2019 

 

 

 

W celu zgłoszenia uczestnictwa w wyjeździe wraz z wpłatą w wysokości 1000,00 zł 

proszę dokonać w momencie zapisywania się lub na konto 

BP  FOCUS Danuta Alechnowicz 91 1090 1476 0000 0001 1369 3130 
w tytule podając imię i nazwisko oraz dopisek Sylwester 28.12-04.01.2020 

lub skontaktować się pod numerem tel: 502 390 961 lub e-mailem: info@biuro-focus.pl  

 

 


