
Basen Morza Śródziemnego

LA VALLETTA, MALTA

Valletta & Mdina
pół dnia
dorośli – ok. 46 euro/os.
dzieci – ok . 29 euro/os.

Przejdziemy z przewodnikiem zatłoczonymi ulicami Valletty do Barracca Gardens, skąd 

rozciąga się wspaniała panorama na stary port „Grand Harbour”. Odwiedzimy katedrę 

pw.  Św.  Jana,  miejsce,  w  którym  cofniemy  się  do  czasów  rycerzy  maltańskich. 

Autokarem przejedziemy do starej stolicy Malty – Mdiny, zwanej też Cichym Miastem 

„Silent  City”,  gdzie  poznamy jego  historię.  Spacerując  odwiedzimy  katedrę  i  inne 

niezwykłe miejsca tego średniowiecznego miasta.

UWAGA: wycieczka nie jest odpowiednia dla osób mających problemy z chodzeniem.

Mosta, Mdina & Rabat
pół dnia
dorośli – ok. 41 euro/os.
dzieci – ok . 25 euro/os.

Przejedziemy do Mosta i zwiedzimy tamtejszy kościół „Rotunda church” z jego trzecią 

co do wielkości na świecie kopułą. W tym bogato zdobionym kościele przechowywana 

jest wielka, niemiecka bomba lotnicza, która w czasie II wojny światowej przebia jego 

kopułę i  cudem nie wybuchła.  Kolejny postój  będzie w Mdinia,  zwanym też „Ciche 

Miasto”.  Przewodnik  zapozna  nas  z  historią  tej  starej  stolicy  wyspy.  Zwiedzimy 

katedrę  oraz  inne  kurioza  miasta.  Przejdziemy  się  wąskimi,  średniowiecznymi 

uliczkami.  Następnie  zwiedzimy Rabat,  pełne wielu  dowodów na bogate,  dostatnie 

życie  wyspy  pod  rządami  Rzymian.  Przespacerujemy  się  i  tu  wąskimi  uliczkami. 

Odwiedzimy  katakumby  św.  Agaty,  po  czym  odwiedzimy  współczesne  centrum 

handlowe „Empire Crafts”, gdzie będzie można zakupić różne pamiątki i zobaczyć jak 

niektóre z nich są wytwarzane. Będzie okazja do degustacji miejscowego wina.

UWAGA: wycieczka nie jest realizowana podczas niedzielnych nabożeństw.

PORT MAHON, MENORCA, HISZPANIA

Aromaty Menorki [  Flavours of Menorca  ]  
pół dnia
dorośli – ok. 47 euro/os.
dzieci – ok . 30 euro/os.

Zwiedzimy  najpiękniejsze  miasta  Menorki  wraz  z  niepowtarzalnym  Ciutadella. 



Wyjeżdżając z portu Mahon nacieszymy oczy niezwykłymi widokami wnętrza wyspy, 

a następnie dojedziemy do Arenal den Castell  – cudownej plaży. Tu będzie spacer 

i robienie zdjęć. Kolejnym przystankiem będzie Fornells, wioska rybacka usytuowana 

na północnym wybrzeżu  wyspy,  słynna z  powodu swego XVII-wiecznego wyglądu, 

przystań dla piratów. Białe  domki  mają  zielone okiennice i  drzwi.  Trasa wycieczki 

zawiedzie  nas  dalej  przez  Cala  Tirant,  malowniczo  usytuowaną  nad  uroczą  plażą 

miejscowość wypoczynkową, do Ciutadella,  starej  stolicy wyspy. Zachwyci  nas ona 

swymi  odkryciami  archeologicznymi,  kamiennymi  posągami,  przepięknymi  domami 

wykonanymi w tradycyjnym stylu, urzekającą atmosferą starej dzielnicy i portu. Po 

spacerze po tej perle Balearów wjedziemy na Mount Toro (Monte Toro), najwyższy na 

wyspie szczyt. Z tej wysokości przy dobrej pogodzie widać nie tylko całą powierzchnię 

wyspy  (700 km2)  ale  także  i  wybrzeża  sąsiedniej  Majorki.  Zwieńczeniem podróży 

będzie odwiedzenie sanktuarium de Nuestra Seniora de El Toro, kaplicy zbudowanej 

w XVII-wieku przez mnichów augustiańskich, a obecnie zawiadywanej przez Siostry 

Miosierdzia, franciszkańską wspólnotę składającą się z mniszek i księdza. Po tym jest 

powrót do Mahon i czekającego na nas w porcie statku.

UWAGA: wycieczka nie jest odpowiednia dla osób na wózkach.

TRAPANI, WŁOCHY

Erice
pół dnia
dorośli – ok. 45 euro/os.
dzieci – ok . 29 euro/os.

Przejedziemy z  Trapani  autokarem do stacji  kolejki  linowej,  z  której  dotrzemy do 

Erice, pięknego,  średniowiecznego miasta  na szczycie  góry, z  którego roztacza się 

unikalny, panoramiczny widok na Trapani i jego solne warzelnie oraz wyspy Egadi. 

Erice jest czarującym miejscem z tego względu, że czas jakby stanął tu w miejscu. 

Legenda mówi,  że  miasto  założył  Eryx,  syn Venus,  ku chwale  swej  matki.  Wizytę 

rozpoczniemy od Porta Trapani, znajdującego się w pobliżu głównego kościoła „Mother 

Church”, zbudowanego w 1313 roku. Po jego zwiedzeniu przespacerujemy się wąskimi 

uliczkami  i  odwiedzimy  charakterystyczne  sklepy  z  miejscowym  rękodziełem. 

Dojdziemy do Balio Gardens i do Zamku Wenus – normańskiej fortyfikacji, tam, gdzie 

stał  kiedyś  starożytny  akropol  i  świątynia  Wenus.  Po  dojściu  do  głównego  placu 

będziemy  mieli  czas  na  własny  spacer  i  cieszenie  się  magiczną  atmosferą  tego 

miejsca. Na koniec zjedziemy kolejką linową do Trapani.

UWAGA: Wycieczka nie jest dla osób z problemami w poruszaniu się. Trasie wiedzie 

po miejscach kultu religijnego – wymagane jest zakrycie ramion, karku i kolan. Ze 



względu na wiatr lub z powodu jakiś innych ograniczeń w działaniu kolejki, korzystanie 

z niej będzie odwołane. Na szczyt wjedzie się wówczas autokarem. Podróż z Trapani 

do Erice trwa ok. 1 godz.

Segesta
pół dnia
dorośli – ok. 52 euro/os.
dzieci – ok . 31 euro/os.

Wyjedziemy  autobusem  z  Trapani  do  Segesta,  jednego  z  najważniejszych  miejsc 

wykopalisk  archeologicznych  w  prowincji  Trapani.  Segesta  była  najważniejszym 

miastem w zachodniej części Sycylii, zamieszkałym przez lud zwany Elimi. Obejrzymy 

tu świątynię i teatr. Świątynię zbudowano w V wieku p.n.e. by dominowała na szczycie 

wzgórza.  Część  schodów  wiedzie  do  wielkiej  sali  –  prestilium  –  opatrzonej  36 

kolumnami. Każdego zachwyca tu złota patyna marmurów. Teatr został wybudowany 

w  czasach  greckich  i  przebudowany  przez  Rzymian.  Znajduje  się  na  wzgórzu, 

z którego  widać  zatokę  Castellamare.  Schodząc  z  niego  ścieżką  można  podziwiać 

różne pozostałości tego starożynego miasta. Na koniec wrócimy na statek.

UWAGA: na terenach wykopalisk archeologicznych droga nie ma jednolitej powierzchni 

i  nie  nadaje  się  dla  osób  z  problemami  w  poruszaniu  się.  Do  teatru  będziemy 

dowiezieni  małym  autokarem.  W  związku  z  tym,  cała  grupa  będzie  przewieziona 

partiami. Transfer z Trapani do Segesta trwa ok. 1 godz.

Droga solna i smakowanie wina [  The Salt Route & Wine Testing  ]  
pół dnia
dorośli – ok. 43 euro/os.
dzieci – ok . 28 euro/os.

Droga solna, zwana „via del sale”, zaczyna się w Trapani i po około 29 km dobiega do 

Marsala.  Trakt ten jest  sławny z powodu znajdujących się przy nim fascynujących 

zbiorników solankowych. Obszar ten był pierwotnie wykorzystywany przez Fenicjan do 

naturalnego  pozyskiwania  soli  z  wody.  Obecnie  uznano  go  za  teren  Światowego 

Dziedzictwa Naturalnego i z tego powodu jest on najważniejszym terenem na Sycylii. 

Widok rozległych, płytkich zbiorników wodnych wraz z pozostałościami starożytnych 

wiatraków jest zapierający dech w piersiach. Dojedziemy tu autokarem. Po krótkim 

spacerze dojdziemy do jednego z wiatraków, w którym urządzono muzeum produkcji 

soli. Dalszą podróż będziemy nadal kontynuować autokarem, aż do miasta Marsala, 

gdzie zobaczymy sprzęt do produkcji wina. Na koniec posmakujemy najsłynniejszego 

wina Sycylii: Marsala DOC, o gwarantowanej jakości i powrócimy na statek.

UWAGA: Trasa nie jest dla osób poruszających się na wózku.



TUNIS, TUNEZJA

Kartagina i Sidi Bou Said [  Carthage & Sidi Bou Said  ]  
pół dnia
dorośli – ok. 56 euro/os.
dzieci – ok . 39 euro/os.

Rozpoczniemy  podróż  pod  opieką  przewodnika  wzdłuż  wybrzeża  w  kierunku 

malowniczej  wioski  Sidi  Bou  Side.  Można  powiedzieć,  że  jest  to  artystyczny  raj 

składający się ze śnieżnobiałych ścian z niebieskimi elementami domów skupionych na 

wznoszącym się nad morzem wzgórzu. Nacieszymy oczy typową architekturą osady, 

lokalnym rękodziełem i relaksem w jednej z herbaciarni gdzie posmakujemy miętowej 

herbaty. Zaraz pod wzgórzem wioski znajdują się imponujące ruiny Kartaginy. Według 

legendy Kartaginę założyli Fenicjanie w 800 roku p.n.e. To stąd Hannibal rozpoczął 

swą słynną wyprawę na słoniach na podbój Rzymu. Miasto zostało zniszczone przez 

Rzymian  w  146  roku  p.n.e.  Następnie  zostało  odbudowane  przez  Juliusza  Cezara 

i uczynione  drugim  po  Rzymie  miastem  w  Cestarstwie.  W  imponujących  ruinach 

Kartaginy można obejrzeć Łaźnie Antoniusza, amfiteatr i port punicki. Jest to miejsce 

dla zrobienia wielu pamiątkowych fotografii przed powrotem na statek.

Medina & Bardo Museum
pół dnia
dorośli – ok. 56 euro/os.
dzieci – ok . 39 euro/os.

Po opuszczeniu portu będzie krótki przejazd autokarem po Tunisie, stolicy Tunezji. 

Zobaczymy bulwar „Boulevard” wraz z imponującymi budowlami w stylu kolonialnym 

i współczesnymi sklepami. Odwiedzimy kłębiącą się od ludzi dzielnicę Medina, niegdyś 

osobne, starożytne miasto. Tu otoczy nas niezwykłe bogactwo dźwięków, zapachów 

i widoków.  Z  Medina  przejedziemy  do  Bardo  Muzeum,  XIX-wiecznego  pałacu  beja 

Tunisu, pięknej budowli z pokrytymi kafelkami ścianami i dekoracyjnymi, drewnianymi 

sufitami.  Bardo  Muzeum słynie  z  bogatej  kolekcji  mozajek  i  znaczących  znalezisk 

z ruin Kartaginy, włączając w to okres wczesnochrześcijański i muzułmański. Powrót 

autokarem do portu w Tunisie i wejście na statek.


