
MALTA  
 



Wraki, Tuńczyki, Groty, Lazur Morza Śródziemnego… 

 

TERMIN WYPRAWY: 2 – 10 września 2018.  

ILOŚĆ MIEJSC: 9-11.  

Data przyjmowania zgłoszeń: 2 marca. 

Informacje o zakwalifikowaniu się na wyjazd: 5 marca. 

 

WAŻNE!!! 

Warunkiem wyjazdu jest podpisana przy rezerwacji miejsca 
umowa-zgłoszenie oraz aktualne badania lekarskie 
dopuszczające do nurkowania!!! W przypadku ich braku:    
nie ma możliwości udziału w nurkowaniach!!!  

Osoby, które nie dostarczą badań najpóźniej do dnia                
2 czerwca nie będą mogły wziąć udziału w wyjeździe. 

 

 

 MALTA!  

Jedna z najpiękniejszych wysp basenu Morza Śródziemnego. 

Klimatyczne uliczki, gościnni mieszkańcy, pyszne jedzenie, 
słońce, zabytkowe miasteczka, leniwe popołudnia, a do tego 
to co dla nas nurków równie ważne: bardzo różnorodne 
nurkowania: wraki, groty, spotkania z tuńczykami, 
ośmiornicami, konikami morskimi…  

Już po raz dziewiąty mamy przyjemność zaprosić 
certyfikowanych nurków HSA na kolejną pionierską 
Wyprawę Fundacji Mniejszy Błękit im. Asi Kułakowskiej.  

Wyjazd przeznaczony również dla osób towarzyszących – 
nurkujących jak i nienurkujących  

 

Czekamy na Wasze zgłoszenia - Do zobaczenia   



Program 

 
Dzień Program 

1 – 2 września 
(niedziela) 

Zbiórka na lotnisku 12:15 - wylot z Warszawy o godzinie 14:40 liniami rejsowymi Lufthansa 
(przesiadka we Frankfurcie). Przylot na Maltę 22:45, transfer do hotelu i zakwaterowanie. 

2 –  
3 września  

Po śniadaniu w hotelu – całodniowa wycieczka objazdowa po wyspie.  
Powrót do hotelu – późnym popołudniem / wczesnym wieczorem.   

3 –  
4 września 

Śniadanie. Check dive - nurkowanie sprawdzające z brzegu. Opcjonalne drugie nurkowanie * 
Wolne popołudnie, możliwość skorzystania z infrastruktury hotelu, spacerów po miasteczku. 
Opcjonalne wyjście na wspólną kolację. 

4 –  
5 września  

Nurkowanie z brzegu – wrakowe*  

5 – 
6 września  

Wypłynięcie na nurkowanie w rejonach wyspy COMINO (Alex’s Cave / P31 Shipwreck) 

6 –  
7 września 

Wypłynięcie na nurkowanie w rejonach wyspy GOZO (Blue Hole / Inland Sea). 

7 –  
8 września 

Wypłynięcie na nurkowanie z tuńczykami! Jedyne w swoim rodzaju przeżycie  
Wieczorem – „spontaniczna” impreza końcowa   



   Program 

 Dzień 

8 –  
9 września  

Dzień wolny – czas na wypoczynek po trudach nurkowania i hucznej imprezie, możliwość 
zrealizowania wycieczek dodatkowych, relaksu na plaży lub nad basenem, czas wolny           
na zakupy   Ze względu na poranny wylot – sugerujemy wczesne pójście do spania   

9 – 10 września  
(poniedziałek). 

Poranny wylot do Polski (6:25, transfer z hotelu na lotnisko ok. godziny 3:30!).  
Przylot do Polski o godzinie 13:55.  

  

* Program Wyprawy może nieznacznie ulec zmianie ze względu na godziny przelotów oraz 
warunki pogodowe. 

* Szczegółowy i ostateczny program nurkowy będzie potwierdzany na bieżąco na miejscu –    
ze względu na warunki pogodowe i poziom wyszkolenia uczestników.  



Cena wyprawy:  
3150 PLN z pełnym dofinansowaniem Fundacji. 
3850 PLN z częściowym dofinansowaniem Fundacji.   
 

Cena nie zawiera: 

• Dojazdu na lotnisko w Warszawie. 

• Wypożyczenia sprzętu nurkowego (3 euro element - skafander, 
jacket, automat) / nurkowanie). 

• Napiwków. 

• Posiłków niewymienionych w programie. 

 

Dopłaty opcjonalne: 

* Pakiet 5 dodatkowych nurkowań: 750pln 

(Do potwierdzenia w zależności od uprawnień nurkowych oraz 
poziomu wyszkolenia grupy). 

Cena dla osób towarzyszących: 

Osoba nienurkująca: 2950 PLN 

Osoba nurkująca (pakiet 10 nurkowań): 4750 PLN 

 

Cena zawiera: 

• Przelot na trasie Warszawa – Malta – Warszawa: samolotem rejsowym 
(bagaż 23kg + 8 kg). 

• Transfery lotnisko – hotel – lotnisko (Malta). 

• Obowiązkowy podatek ECO (Malta). 

• Składkę na obowiązkowy Fundusz Gwarancyjny (Polska).  

• Całodniową wycieczkę objazdową po wyspie. 

• Wysokie, rozszerzone ubezpieczenie podróżne KL, NNW oraz nurkowe. 

• Zakwaterowanie (8 dób) w hotelu Bayview w pokojach dwuosobowych lub 
trzyosobowych (część pokoi przystosowanych).  

• Śniadania w hotelu.  

• Pamiątkowy t-shirt. 

• Pakiet 5 nurkowań, w tym dwa nurkowania z brzegu, jedno z łodzi przy 
wyspie Comino, jedno z łodzi przy wyspie Gozo i nurkowanie z tuńczykami  
(transfery na miejsca nurkowe, butla z powietrzem, balast, opieka lokalnych 
przewodników nurkowych). 

• Opiekę kadry nurkowej Fundacji Mniejszy Błękit w czasie całego pobytu.  

• Opiekę organizatora wyjazdu z ramienia Nautica Travel.  

 

 

Osoby z trudną sytuacją finansową proszone o informację przy zgłoszeniu – 
każdy przypadek będzie rozpatrywany indywidualnie. 



BAYVIEW HOTEL, GZIRA / SILEMA 
 Hotel usytuowany nad morzem w rejonie Gzira. Wspaniała baza wypadowa dla 

tych, którzy chcą w pełni skorzystać z tego, co ma do zaoferowania ta piękna 
Wyspa.  

W hotelu: 

• Restauracja 

• Kafejka internetowa 

• Darmowe wifi w pokojach 

• Basen na dachu 

• Siłowania 

• Basen wewnętrzny 

  

Pokoje 2 i 3 osobowe – część przystosowana dla osób poruszających się na 
wózkach (postaramy się zakwaterować wszystkich, którzy potrzebują pomocy w 
opcji jak najbardziej komfortowej). 



Informacje dodatkowe: 

 
Słów kilka na temat wyjazdu od miłośnika Malty, który spędził tam wiele dni (i nocy) oraz 
sprawdził wyspę, miasteczko, miejsca nurkowe i hotel pod naszym kątem  

• Malta jest krajem bardzo starym i chociaż obecne prawo budowlane wymaga 
dostosowywania infrastruktury do potrzeb niepełnosprawnych, to wiele obiektów jest 
na tyle starych, że możemy spotkać się nie raz z wysokimi progami, wąskimi drzwiami czy 
schodami. Nie będzie natomiast trudniej niż na wszelkich poprzednich wyjazdach  
Hotel jest praktycznie w pełni dostosowany: winda do pokoi i restauracji, a nawet na 
basen, który znajduje się na dachu  

• Sensowny fast food około 8-10€ (bardzo duża porcja – wystarczy nawet na 2 osoby  ), 
dobre kanapki z tuńczykiem 3€, fajne danie w restauracji około 15€, chyba że coś 
bardziej wyszukanego to 20-25€. Mają świetne ryby, świeże, ale niestety to zwykle 
najdroższe dania. Będę w miarę możliwości polecał i podpowiadał, gdzie i co warto zjeść. 
Piwo około 3-4€  Dla palaczy: papierosy są bardzo drogie, więc trzeba wziąć swoje z 
Polski  

• Tańce - w okolicy są raczej lokale restauracyjne, centrum imprezowe jest około 15 minut 
drogi samochodem, ale mamy fajny salonik w hotelu gdzie w sensownych godzinach, 
czyli przed ciszą nocną, możemy zrobić prywatną imprezę  

 



Informacje dodatkowe: 

 • Co po nurkach? - mieszkamy w atrakcyjnej okolicy, jest tam bardzo dużo różnorodnych 
knajp i lokali, bardzo ładny deptak wzdłuż morza oraz wodny tramwaj do Valetty czyli 
stolicy, która jest pięknym miastem, ale przypomina trochę San Francisco, więc pomoc 
kadry przy wózkach jest niezbędna, bo są sakramenckie góry. Taka wycieczka będzie nie 
lada wyzwaniem, ale można ją sobie zorganizować indywidualnie lub w małych grupach 
w trakcie popołudnia / wieczoru. Postaramy się też zorganizować wspólne zwiedzanie 
pierwszego dnia.  

• Niedaleko od hotelu jest dostęp do morza, gdzie można się kąpać, ale też bardzo 
wymagający dla wózków. Mamy natomiast do dyspozycji fajny basen na dachu hotelu, 
bilard i inne gadżety  

• Co do samej wycieczki - warto zobaczyć przede wszystkim miasta Valetta, Rabat, Mdina    
i świątynie Hagar Qim, które są najstarszymi zachowanymi budowlami świata. 
Stonehenge to 2900 p.n.e. A Hagar Qim 3600 p.n.e.  Dokładny plan wycieczki jeszcze 
ustalimy, możemy też na bieżąco zmieniać w zależności od potrzeb i chęci  



Nurkowania: 

 

• Czekają nas bardzo różnorodne nurkowania– proponujemy (oczywiście w miarę możliwości 
pogodowych i poziomu wyszkolenia uczestników) – nurkowania wrakowe, Blue Hole, groty, - 
będzie to dla nas wszystkich nie lada wyzwanie – jak zawsze  przy naszych wyprawach jest to 
pierwszy tak duży zorganizowany wyjazd dla nurków HSA w te rejony świata - może być 
chwilami ciężko, ale oczywiście damy radę  Między innymi dzięki naszej dzielnej kadrze, 
której już dziś dziękujemy   

• Malta jako kraj składa się z trzech wysp, największa nazywa się tak jak kraj - Malta, średnia to 
Gozo, słynące z fantastycznych klifów, formacji skalnych, a także prywatnych posiadłości 
wszelkiej maści bogaczy i gwiazd Hollywood. Najmniejsza wyspa to Comino, oficjalnie 
zamieszkała przez, uwaga... 3 osoby! Pewnie już niedługo bo podobno są w podeszłym wieku 
 Comino słynie przede wszystkim z bajkowej, błękitnej laguny.  

• Przy wszystkich trzech wyspach będziemy nurkować (jeśli tylko pogoda będzie nam sprzyjać ) 

• Jeśli chodzi o transfery i nurkowania – będziemy robili co w naszej mocy, aby były jak 
najbardziej komfortowe, ale musicie liczyć się z różnymi utrudnieniami – już teraz prosimy Was 
o dużą współpracę i cierpliwość i słuchanie naszych próśb   

• Prosimy, aby wszyscy uczestnicy zaopatrzyli się w buty neoprenowe (albo chociaż skarpety)       
i rękawiczki. 

• Tuna Farm - podwodna okrągła klatka, od powierzchni do głębokości 40m, w której będziemy 
tylko my i 1000 tuńczyków o średniej masie 300-400kg każdy  Czas nurkowania standardowo 
około 30-40 minut, głębokość w zależności od uprawnień i grup, deepy mogą usiąść na dnie 
klatki i podziwiać ogromny wir tuńczyków z dołu   

 

  



Informacje dodatkowe: 

 

Proponujemy udział w wyjeździe również Waszym osobom towarzyszącym             
Jeśli macie brata / tatę / dziewczynę / żonę / koleżankę itd. itp. którzy chcieliby 
spędzić tydzień na Malcie – ten wyjazd przeznaczony jest również dla nich                

Im więcej osób towarzyszących wyjedzie z nami – osób które będą zakwaterowane      
z Wami w pokojach w hotelu – tym większą ilość certyfikowanych nurków HSA 
będziemy mogli zabrać na wyprawę ***  

 

*** UWAGA! Osoby towarzyszące mogą wyjechać tylko i wyłącznie pod warunkiem, 
że będą w pełni poinformowane jak takie wyjazdy wyglądają i podpiszą umowę-
zgłoszenia, w której będzie umieszczona taka informacja – muszą to być osoby 
samodzielne, które pomogą jeśli będą mogły, ale nie będą przeszkadzać, nie będą 
wymagały, aby organizować im czas wolny, zajmować się nimi itd.itp. – jednym 
słowem – sprawdzone przez Was „w bojach” osoby, za które weźmiecie 
odpowiedzialność  To nie jest wyjazd komercyjny, nie są to wakacje rodzinne dla żon 
/ babci / dzieci itd. którymi trzeba się zajmować i organizować im czas wolny   

Będzie nam super miło, jak więcej osób dołączy do naszego wyjazdu, ale muszą 
wiedzieć, że jest to przede wszystkim Wyprawa dla nurków HSA  Osoby 
towarzyszące będą mogły skorzystać z wypoczynku na plaży czy nad hotelowym 
basenem lub z różnych wycieczek fakultatywnych, wypływać z nami łódką itd. itp.  

Jeśli macie wątpliwości czy możecie lub powinniście kogoś zabrać – zapytajcie    

 



Informacje szczegółowe i zgłoszenia: 
Anna Rocka: anna.rocka@nauticatravel.pl 
 
 
Numer konta:  
Bank Zachodni WBK S.A. 
PLN 61 1090 2053 0000 0001 3183 5405 
 
 
 
Terminy płatności: 
 
I rata – 500 PLN  
w ciągu 48h od informacji o zakwalifikowaniu się na wyjazd  
II rata –  2 kwietnia: 500 PLN  
III rata – 2 maja: 750 PLN  
IV rata –  2 czerwca: 750 PLN 
V rata – 2 lipca: 500 PLN 
VI rata – 2 sierpnia: dopłata do całości 
(istnieje możliwość wpłaty jednorazowo lub rozłożenia na inne raty – prosimy o taką informację przy zgłoszeniu) 
 
UWAGA:  
Istnieje możliwość ubezpieczenia wyjazdu od kosztów rezygnacji (KR). Koszt takiego ubezpieczenia to 2,8% ceny wyjazdu.  
Osoby zainteresowane takim ubezpieczeniem proszone są o informacje przy zgłoszeniu. 
 
 
 


