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Tym razem zapraszamy na Maltę, która jest ciekawą alternatywą dla typowych, znanych destynacji nurkowych. Położony w sercu Morza 

Śródziemnego kraj jest archipelagiem złożonym z kilku bezludnych wysepek i trzech wsyp zamieszkałych: największej Malty, drugiej co do 

wielkości Gozo oraz Comino, na której cała infrastruktura sprowadza się do jednego hotelu, a stali mieszkańcy - do kilku farmerów. Dwie 

największe wyspy oddziela półgodzinna przeprawa promowa. 

 

 
 

Naszym miejscem docelowym będzie Gozo, które zajmuje 67 km rozłożonych na długości 14 km na 7 km. Ghawdex, ( maltańska nazwa wyspy ) w 

odróżnieniu od głównej wyspy posiada status eko-wyspy. Dzięki temu posiada ona niepowtarzalny sielski charakter, który już na trzykrotnie 

większej Malcie odnajdziemy sporadycznie. To tu znajdziemy wyspiarski klimat oraz pyszne śródziemnomorskie jedzenie. Klifowe 

wybrzeże Gozo jest urozmaicone, wapienne skały silnie zniszczone przez krasowienie tworzą liczne groty i zatoczki o fantazyjnych, 

niespotykanych "księżycowych" kształtach, a uroku wyspie wiosną dodają wszechobecne kwiaty oleandry, pięknie kontrastujące z żółtymi 

skałami i białą zabudową domów. 

 

 
 



Nad stolicą wyspy góruje cytadela wzniesiona w geograficznym środku Gozo. Miejsce to było zamieszkałe prawdopodobnie już 7 tys. lat temu, 

przez Fenicjan przybyłych z niedalekiej Sycylii. Położony strategicznie archipelag maltański przez kolejne wieki przechodził z rąk do rąk, aż pojawili 

się Arabowie, którzy nazwali powstałe wokół cytadeli miasto Rabatem (czyli "przedmieściami"). Pod koniec XIX w. za panowania Brytyjczyków na 

cześć królowej Wiktorii zostało przemianowane na Victorię. Dzisiaj to raczej senne miasteczko wyglądające dokładnie tak, jak spokojne stare 

miasteczko wyglądać powinno, wybrukowana droga otoczona pastelowymi zabytkowymi kamienicami.  

 

 

Wody otaczające Maltę uznane są za jedne z najlepszych w Europie. Prawdziwym bogactwem fauny i flory kusi to przede wszystkim to, co ukryte 

jest w toni - koralowce, gąbki, rozgwiazdy, ośmiornice, kraby, czy koniki morskie są tym, co stale przyciąga pasjonatów podwodnego świata. 

Dodatkowo atutem jest to, że Malta według raportu „2018 Global Wealth Migration Review”, sporządzonego przez „New World Wealth” jest 

drugim na świecie ( zaraz po Australii ), a pierwszym w Europie najbezpieczniejszym krajem do życia dla kobiet. 

 

 

  
 



 

Mieszkać będziemy w spokojnej miejscowości Qala, która jest najbardziej wysuniętym na wschód miasteczkiem, oferującym wspaniałe widoki na 

morze, Comino i Maltę. Il-Qala oznacza port i prawdopodobnie odnosi się do pobliskiej zatoki i przystani Ħondoq ir-Rummien, obecnie 

popularnej plaży ( domy położone są od Hondoq w odległości 15 minut spacerem boczną drogą ). Zapierające dech w piersiach widoki można 

podziwiać z il-Qala Belvedere, nieopodal którego położone są domy. Domy położone są w odległości ok 40 m od drogi głównej. 

Pierwsza restauracja o nazwie Xerri Il Bukkett znajduje się w odległości 260 m od domów. Do centrum miasteczka dzieli nas 450 m spacer, tam 

też znajdują się kolejne dwie restauracje, 3 sklepy spożywcze, apteka oraz ulubione miejsce wszystkich Gozitan o nazwie Zeppi's Pub, gdzie w 

każdy piątek oraz sobotę jest muzyka na żywo. 

 

  
Plaża Hondoq Bay                                  Qala Belvedere                                                                        Plaża Hondoq 

Zakwaterowani bedziemy w 3 domach z basenami, które położone są na jednej posesji. 
Dom 1 składa się z dużego podwórka z basenem, gdzie stoi kilka leżaków plażowych, kilka krzeseł plastikowych oraz dwa komplety mebli 
drewnianych. Na podwórku wymurowany jest grill na węgiel drzewny. Na parterze usytuowana jest kuchnia z salonem oraz jedna 
z sypialnia z łóżkiem małżeńskim oraz toaletą na zewnątrz. 

 

 
 
Na pierwszym piętrze położone są trzy kolejne sypialnie z łazienkami oraz toaletą w środku pokoju. 

 

   
 
 
Dom 2  składa się z podwórka z basenem gdzie stoi kilka leżaków oraz okrągły stół z krzesłami. Na połowie domu założona jest markiza. Miejsce 
na grilla zostało przeniesione na dach, gdzie stworzyliśmy miejsce, dzięki któremu wszyscy mieszkańcy mogą w komfortowych warunkach 
odpocząć po całym dniu.  

 

  
 



Cały dach pokryty jest sztuczną trawą, stoi tam kilka leżaków, dwa komplety mebli drewnianych. Płytkami natomiast wyłożony jest długi bar, przy 
którym stoją krzesła. Na wyposażeniu dachu jest również lodówka, zlew oraz grill gazowy. Parter domu składa się z przestronnej kuchni z 
salonem oraz jeden sypialni z łóżkiem małżeńskim z łazienką i toaletą wewnątrz pokoju.  
 

   
 
Na pierwszym piętrze znajdują się trzy sypialnie.  

 

   
 
 
Dom 3 jest lustrzanym obiciem domu numer 2, ale składa się z 3 sypialni dla łącznej ilości 8 osób.  
Przed domem znajduje się basen, leżaki oraz niewielki stół z krzesłami, nad którym zamontowana jest markiza.  
Dach również zagospodarowany jest w ten sam sposób.  
Parter domu składa się z dużej kuchni z salonem oraz jednej sypialni z łóżkami sgl z łazienką i toaletą.  
 

   
  
Na piętrze domu znajdują się dwie sypialnie z łazienkami oraz toaletami, w każdym pokoju zmieszczą się 3 osoby . 
 

   
 
 
 
 

Cena: 

Cena 2990zł – osoba nurkująca / 2050 osoba nienurkująca 



Cena zawiera: przelot, spanie, opłaty klimatyczne, końcowe sprzątanie, pakiet 10ciu nurkowań z brzegu, transery z Malty na Gozo i z Gozo na 

Maltę, opłatę za prom na Maltę z Gozo. Butle nurkowe 12L z powietrzem, balast 

Cena nie zawiera: 

Przejazdu w Polsce: Łódź – Lotnisko – Łódź  

wyżywienia 

Ubezpieczenia nurkowego – od niedawna możemy Wam załatwić krótkoterminowe ubezpieczenie DAN 

Dopłaty do butli innych niż 12L 

Gazów innych niż powietrze 

Sprzętu nurkowego  (istnieje możliwość wypożyczenia u nas w Centrum) 

KONTAKT: 

Sebek – 501568665 lub sebek@nurkersi.pl 

 

 


