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WYJAZD NURKOWY NA MALTĘ 

28/05 – 4/06/2022 

 

 Malta to wspaniałe miejsce zarówno do przebywania pod wodą, jak i na powierzchni  

 

  

Na miejscu poza nurkowaniami, mamy zamiar zwiedzać, chodzić po knajpkach, celebrować i cieszyć 

się urokliwością tego miejsca.  
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Mieszkać będziemy w zatoce St. Paul’s Bay. Bardzo ładna zatoczka, z pysznymi knajpkami nieopodal 

miejsca zamieszkania.  

Malta nie jest duża, więc możemy środkami komunikacji miejskiej przemieszczać się w różne zakątki 

żeby pozwiedzać. Możemy też wypożyczyć samochody. Na pewno punktem obowiązkowym będzie 

Valetta.  
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Mieszkamy w ładnych apartamentach dwuosobowych. Śniadania mamy w cenie, co jest sporym 

ułatwieniem logistycznym przed codzienną zbiórką na nurkowanie. Mamy możliwość dokupienia 

obiadokolacji ale myślę, że mając tak dużo fajnych miejsc, gdzie możemy usiąść, integrować się 

wspólnie i smacznie zjeść, że nie ma sensu. Ale kwestia do omówienia. 

 

 

 

Na wyjeździe zrobimy 10 nurkowań, 2 nurkowania dziennie.  
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Ostatni dzień , będzie przeznaczony na wycieczkę do Valetty.  
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Nurkowania, codziennie kończymy w okolicy godziny 15, zatem całe popołudnie mamy wolne.  

Z uwagi  na ten fakt, śmiało mogą jechać osoby nienurkujące. Podczas naszego pobytu pod wodą, 

osoby nienurkujące będą mogły pójść na plażę, połazić po mieście, czy na co tam będą miały ochotę, 

a jak wrócimy z nurkowania, to wspólnie spędzamy czas.  

Miejsc nurkowych na Malcie jest cała masa. Nurkowania są na tyle zróżnicowane, że mogą śmiało 

jechać osoby o każdym stopniu posiadanych uprawnień.  

Będziemy mieli okazję nurkować na wrakach, ściankach, cavernach, będzie na pewno zacnie  

Cena wyjazdu: 540 euro osoba nurkująca / 270euro osoba nienurkująca.  

W cenie: 

- zakwaterowanie ze śniadaniami w dwuosobowych apartamentach z łazienkami. 

- 10 nurkowań  

- butle 12L i balast 

- transfery z lotniska i na lotnisko na Malcie 

- przewodnicy nurkowi 

- Opiekę instruktorską podczas całego wyjazdu 

- mega atmosferę 

- zdjęcia pamiątkowe z wyjazdu i może filmik  
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Cena nie obejmuje: 

- przelotu (na dzień dzisiejszy cena około 700zł) – dokładnie będziemy wiedzieli jak zamkniemy listę 

uczestników. Wtedy napiszę do przewoźnika. 

- transferów z i n lotnisko w Polsce 

- ubezpieczenia DAN (Divers Alert Network). Możemy pomóc w załatwieniu formalności na 

ubezpieczenie 7dniowe, na czas wyjazdu.  

- butli nurkowych innych niż 12L (15L, twin etc.) 

- gazów innych niż powietrze 

- brakującego sprzętu nurkowego (możecie wszystko wypożyczyć w naszym centrum) 

- na miejscu istnieje możliwość zrobienia nurkowań do kursów lub specjalizacji (do ustalenia) 

 

Istnieje możliwość zorganizowania wycieczki po Malcie mega fajnymi autkami w cenie 50euro/osoba. 

Kwestia do przedyskutowania. 

 

 

W razie zainteresowania zapraszam do kontaktu: +48 501 568 665 Sebek 
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