MALTA

Letecké zájezdy
na 7 nocí

MALTA





Odletové místo
Praha

OSTROVY PLNÉ HISTORIE
A KRÁSNÝCH ZÁTOK
OSTROV, KDE BYL VĚZNĚN ODYSSEUS
NYMFOU KALYPSÓ

Okouzlující Maltské souostroví najdeme
uprostřed Středozemního moře, pouhých
80 km jižně od Sicílie a v tom nejužším
místě mezi Evropou a Afrikou. Hlavními
a obydlenými ostrovy jsou Gozo,
Comino a největší z nich - Malta.

Britského království, pro které se stala
strategickým místem v 1. i 2. Světové válce.
Nezávislost Malta získala roku 1964
a o 10 let později se stala republikou.

DOPORUČUJEME


Kompletní nabídka ubytování a aktuální
ceny na www.viamare.cz a www.vtt.cz

prozkoumejte kouzelný ostrov
Comino – nejmenší z Maltského souostroví
a jeho slavnou Modrou lagunu



ponořte se do místních vod
a nahlédněte do života pod hladinou,
řada potápěčškých kurzů k tomu
přímo vybízí



vychutnejte si večerní procházku
ať už za poznáním historie ostrovů,
nebo se nechat unést na vlnách
ostrovní atmosféry

Velice bohatá historie tohoto souostroví sahá
do více než 7000 let zpět do minulosti a díky své
vynikající pozici bylo častým cílem a zájmem
Středomořských velmocí. Říká se, že na Maltě
najdeme snad ty nejstarší stavby celého světa megalitické chrámy z obrovských kamenných
monolitů, které nyní patří do Světového
kulturního dědictví UNESCO, a proto pro
milovníky historie je Malta ideálním místem.
Malta nenabízí pouze historii, ale i krásné
přírodní scenérie a místa ke strávení skvělé
dovolené, jako jsou například rozmanité pláže
nebo města plná života. Na Maltských ostrovech
nenajdeme hory ani řeky a všechny ostrovy jsou
téměř bez lesní vegetace. Díky své struktuře
a nespočtu skalních útvarů a útesů nejsou
na ostrovech několikakilometrové písečné pláže.
Asi nejnavštěvovanějším skalním útvarem bylo
tzv. Azurové okno, na které se každoročně
jezdilo koukat tisíce návštěvníků. Bohužel
tato turistická atrakce již dále nevydržela
nápor větru a sílu moře, a v roce 2017 se zřítila
do moře. Ale i bez tohoto skalního útvaru
mají ostrovy stále co nabídnout.
Na Maltském souostroví se během velmi dlouhé
historie vystřídalo spoustu národností
a středomořských velmocí – od starých
Féničanů přes Kartágo, Řím, Bizancy, Araby
a Normany po vládce Aragonie a Kastilie.
V roce 1530 získal Maltu křesťanský vojenský
(Maltézský) řád Johanitů. Ten měl za úkol chránit
Evropu před nájezdy Osmanské říše a to se mu
také po čtyřměsíčním obléhání podařilo,
když v roce 1565 odrazil vojska Osmanského
sultána Sulejmana I. Pod nadvládou Napoleona
se Malta ocitla v roce 1798 a trvala 2 roky.
Od té doby byla Malta pod velením
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Další zajímavosti Vám na místě
doporučí zástupce CK.

MALTA
MALTA
Největším a nejznámějším ostrovem Maltského
souostroví je Malta, ostrov s pestrou a dlouhou
historií. I přes svou ne příliš velkou plochu toho
tento ostrov může nabídnout více, než některé
mnohonásobně větší ostrovy Středozemního
moře.
Hlavním městem je Valletta, dokonalé snoubení
barokních, neoklasicistních a moderních budov,
jeden z mála rájů pro milovníky historie
a architektury. Mezi nejznámější
a nejvyhledávanější budovy patří Palác
Velmistrů a Pevnost sv. Elma. Největším městem
je pak Birkirkara, která leží v centrální oblasti
ostrova a je jedním z nejstarších měst na Maltě.
Za návštěvu určitě stojí Bazilika sv. Heleny
a akvadukt Wignacourt. Bývalé hlavní město
ostrova Mdina najdeme uprostřed Malty.
V tomto středověkém městě je až na výjimky
zakázaná automobilová doprava. Obchodním
a nákupním střediskem ostrova je pak město
Silema. Přístavní město se strategicky výhodnou
polohou, kde hlavním zdrojem příjmů

MALTA - GOZO
Druhým největším ostrovem Maltského
sousotroví je ostrov Gozo. Na tomto ostrově
měl kdysi dávno ztroskotat Odysseus, který zde
následně strávil 7 let uvězněn v jeskyni, kam
jej zlákala nymfa Kalypsó. Další folklorní legendy
vyprávějí o stavbách megalitických chrámů
z neolitického období velkými obry, které dnes
patří mezi nejstarší stavby světa. Nejznámnější
z nich je chrám Ggantija, který můžeme navštívit
právě na ostrově Gozo. I když je ostrov Gozo
pouhých 5 km od ostrova Malta, na první pohled
je zřejmé, že Gozo je zelenější. Jeho povrch
obsahuje vice zeminy, díky které je ostrov
úrodnější.
Hlavním městem je Victoria, které leží na úpatí
starobylé pevnosti (Cittadella). Město je plné
historických staveb a kulturních památek,
ale i obchodních a nákupních center spolu

je turistický ruch a za návštěvu stojí už díky
farnímu kostelu Stella Maris. Asi nejznámější
pláží je Golden Bay, krásná písečná pláž vhodná
jak ke koupání, tak i ke šnorchlování. Oblíbená
je i pro možnost plážového grilování a svými
působivými západy slunce. Ghajn Tuﬃeha
je okouzlující přírodní písečná pláž, někdy
označována jako Riviera, která poskytne
nefalšované uvolněné prostředí.
Další velmi oblíbenou pláží je Mellieha Bay.
Jedná se o největší písečnou pláž na Maltě.
Díky své klidné vodě je ideálním místem
pro rodiny s dětmi. Na pláži je výběr vodních
aktivit a sportů. Paradise Bay je asi
nejatraktivnější pláží na ostrově. Nachází se
v přírodním zálivu obklopená drsnou krajinou
a s úžasnými výhledy na ostrovy Gozo a Comino.
Ostrov nabízí řadu dalších pláží a zátok, stačí
se nebát a objevovat.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Dolmen Resort & Spa
(hotel se snídaní)
Qawra Palace (hotel se snídaní)
Luna Holiday Complex (studia)
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Transfer:
Cesta z letiště do ubytování potrvá
asi 20-50 minut.

s restauracemi a bary. I když je celková plocha
ostrova 67 km², můžeme zde využít řadu
možností, jak trávit volný čas. Ostrov nabízí řadu
větších nebo menších pláží, lagun a zátok.
Mezi nejoblíbenější pláže patří Xlendli Bay,
která je vhodná pro vyznavače aktivnější
dovolené. Můžete si zde zapůjčit vodní skůtr
čí kajak. Dříve písečná pláž (nyní poseta malými
kamínky) je v zátoce obklopené strmými
a skalnatými útesy. Ramla Bay je jediná písečná
pláž se zlatým pískem a úchvatně modrým
mořem. Nedaleko pláže se nachází ona bájná
jeskyně nymfy Kalypsó, do které není problém
se podívat. Za zmínku stojí i odlehlá a hluboká
zátoka San Blas Bay.

PŘEHLED UBYTOVÁNÍ
Grand Hotel (hotel se snídaní)

... str. 359

Transfer:
Cesta z letiště do přístavu potrvá asi 45 minut,
dále lodí asi 25 minut a dalších 25 minut
do ubytování.

VÝLETY

Výlety a tipy naleznete na webu.

Pro zpestření Vaší dovolené si můžete vybrat
z následujících výletů (výlety pořádá místní
cestovní kancelář, platí se přímo na místě
a může dojít ke změně programu):

Valleta – půldenní výlet do hlavního města
Matlského souostroví, navštívíte jedinečná místa
plná historie a kultur. (orientační cena: 42 €,
dítě do 12 let: 12 €)

Večerní Malta – příjemně strávený večer,
při kterém poznáte turistická centra ostrova
St. Julian a Sliema, na závěr se dozvíte
něco o historii nejstarších rytířských měst
na ostrově – Vittoriosa, Cospicua a Senglea.
(orientační cena: 28 €, dítě do 12 let: 12 €)

To nejlepší z Malty – nezapomenutelný den
plný poznání začíná v centrální části
ostrova s nepřehlédnutelným symbolem –
kostel zvaný Rotunda, pokračuje přes město
Mdina, z jehož hradeb se Vám naskytne
úchvatný výhled na celý ostrov a končí
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Poznávejte na dovolené.
Ceny pronájmů aut naleznete na webu.
na nejvýšším bodě malty – Dingly útes.
(orientační cena: 52 €, dítě do 12 let: 12 €)
Výlet na ostrov Gozo – celodenní výlet
s obědem (v ceně). Po 20 minutové plavbě
trajektem na ostrov nymfy Kalypsó navštívíte
neolitické chrámy Ggatija, hlavní město
Victoria a nebo záliv Dwejra s možností
plavby na lodičkách (není zahrnuto v ceně).
(orientační cena: 55 €, dítě do 12 let: 12 €)
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Dolmen Resort & Spa

Qawra Palace

Hotel  Snídaně / možnost dokoupení polopenze a all inclusive

Hotel  Snídaně / možnost dokoupení polopenze a all inclusive

 Oblíbené
 I pro náročné
 Přímo u pláže

Odlety
Praha
Počet nocí: 7, 14

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

POLOHA
Zrekonstruovaný komplex
se nachází v severozápadní části
ostrova Malta v krásném zálivu
St. Paul´s Bay. Hlavní město
Valletta je odtud pouhých 16 km.
Tento záliv a jeho dvě oblíbená
letoviska Bugibba a Qawra nabízí
ideální prostředí k odpočinku.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností
přistýlky mají koupelnu, Wi-Fi,
TV/SAT, klimatizaci, telefon, rádio,
fén a minibar. Většina pokojů
má balkón či terasu a za poplatek
je možné využívat bezpečnostní
trezor.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdete non-stop recepci,
konferenční centrum s lobby,
restaurace, bary a kavárny,
nákupní zónu a noční klub,
3 venkovní bazény a vnitřní dětský
bazén, wellness a ﬁtness centrum.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně, večeře i All inclusive
je formou bufetu.
PLÁŽ
Přímo u hotelu je uměle vytvořená
písečná pláž.
SHRNUTÍ
Luxusní hotel vhodný k relaxaci.
VZDÁLENOSTI
Pláž: přímo u hotelu
Centrum města Valleta: cca 16 km

 Pěkný výhled na moře
 Přímo u pláže
 Pro rodiny s dětmi

Odlety
Praha
Počet nocí: 7, 14

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

POLOHA
Příjemný hotel situovaný
na rozsáhlé promenádě
v letovisku Qawra leží přímo
u pláže a má krásný výhled
na záliv Salina. V blízkosti
se nachází centrum města
s množstvím obchůdků,
restaurací a barů.
UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje s možností
přistýlky jsou vybavené koupelnou
s WC, klimatizací, fénem, TV/SAT,
Wi-Fi, telefonem, minibarem,
rychlovarnou konvicí s hrnky,
balkónem nebo terasou.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu se nachází recepce,
restaurace, kavárna, krytý
a venkovní bazén s barem,
vnitřní zahrada. K dispozici
je sauna, jacuzzi, minigolf,
tenisový kurt, herna s kulečníkem.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu,
polopenze a all inclusive
formou bufetu jsou za příplatek.
PLÁŽ
Hotel je od skalnaté pláže
oddělen pouze místní komunikací
a do moře vede přístup po žebříku.
SHRNUTÍ
Hotel s příjemnou neformální
atmosférou má ideální polohu
přímo u pláže.
VZDÁLENOSTI
Pláž: 50 m
Centrum Bugibba: 1,8 km
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MALTA

Luna Holiday Complex

Grand Hotel

Studia  Bez stravy / možnost dokoupení snídaní a večeří

Hotel  Snídaně / možnost dokoupení polopenze

POLOHA
Komplex se nachází v městečku
Mellieha v severní části ostrova,
které je v těsné blízkosti
populárních pláží ostrova.
Srdce vesnice Mellieha
je vzdáleno pouhých 250 m
od komplexu a v pěší vzdálenosti
od pláže Mellieha Bay.

POLOHA
Hotel se nachází u přístavu Mgarr
v jihovýchodní části ostrova Gozo.
Je skvělým výchozím bodem
k návštěvě ostrova Comino. Hotel
uchvátí nádherným výhledem
na pevnost Chambray a kanál
Gozo.

UBYTOVÁNÍ
2lůžková studia s přistýlkou
jsou vybavena koupelnou s WC,
kuchyňkou, jídelním stolem,
pohovkou, telefonem, TV,
klimatizací a trezorem.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu najdeme non-stop
recepci, odpočinkovou místnost
s kulečníkem a videohrami,
minimarket, internetový koutek,
potápěčské centrum, venkovní
bazén, restaurace, bar
a bar u bazénu.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně a večeře formou bufetu
jsou za příplatek.

 Oblíbené
 I pro náročné
 Přímo u pláže

Odlety
Praha
Počet nocí: 7, 14

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

PLÁŽ
Největší písečná pláž na Maltě,
Mellieha Bay, je od hotelu
přibližně 650 m.
SHRNUTÍ
Stylový hotel na ideálním místě,
který nabídne nezapomenutelné
okamžiky.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 650 m
Centrum města Valleta: cca 17 km
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UBYTOVÁNÍ
2lůžkové pokoje Standard, luxusní
pokoje Superior s výhledem
na moře, balkónem nebo terasou
a 2lůžkové pokoje Standard
s možností přistýlky a s balkónem
s výhledem na moře mají koupelnu
s WC, klimatizaci, Wi-Fi, TV/SAT, fén,
telefon, minibar a trezor.
VYBAVENÍ A SLUŽBY HOTELU
V hotelu se nachází hala s recepcí,
2 restaurace, bar, internetový
koutek, jacuzzi, ﬁtness centrum,
sauna, herna, domácí kino,
venkovní bazén.
STRAVOVÁNÍ
Snídaně je formou bufetu,
polopenze je za příplatek.

 Oblíbené
 I pro náročné
 Pro páry

Odlety
Praha
Počet nocí: 7, 14

Ceny naleznete na webu
a mohou se měnit
v závislosti na ceně
letecké dopravy.

PLÁŽ
K písečné pláži Ramala Bay
jsou zajištěny hotelové minibusy.
Bližší, ale skalnatá pláž
je vzdálena cca 3 km.
SHRNUTÍ
Luxusní hotel s komplexními
službami nadchne milovníky
tradičních středomořských scenérií.
VZDÁLENOSTI
Pláž: cca 4 km
Centrum letoviska: cca 300 m
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