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Meditační cesta po megalitech Malty s Milošem
Matulou – 8 dní
11. 10. – 18. 10. 2014

Valetta / Sliema / chrám Tarxien a Tas-Silg Marsaxlokk / chrám Skorba a Ta Hagrat /
Mnajdra / Clapham / Juntion / Mdina / ostrov Gozo / Hagar Qim / Limestone Heritage /
jeskyně Blue Grotto / Valetta
Říjen 2014 / minimální počet osob 10 (Dojde-li k nedosažení minimálního počtu účastníků, bude cestovní
kancelář informovat zákazníka o takové skutečnosti nejméně 5 dnů před plánovaným termínem zahájení zájezdu a
neprodleně vrátí zákazníkovi veškeré plnění přijaté od zákazníka.)

Miloš Matula - duchovní učitel, terapeut, spisovatel, žurnalista, filmový a hudební producent,
ale také reklamní a PR specialista.

UBYTOVÁNÍ
Plaza Hotel 3*, pokoj Standard Double
Tento velmi pěkný 3* hotel se nachází na slavné promenádě Sliema zvané taktéž jako „maltská
zlatá míle“. Hotel se skládá ze dvou budov, které jsou v 6. a 7. poschodí propojeny mostem.
Hotel Vám nabídne fascinující výhled na zátoku Balluta. V hotelu budete mít k dispozici vnitřní i
venkovní bazén, internet café, restauraci a dva bary. Pokoje jsou vybaveny TV, trezorem (za
poplatek), telefonem, vysoušečem vlasů, klimatizací a WIFI připojením (vouchery jsou k získání
na recepci). Více informací o hotelu najdete zde: http://www.plazahotelsmalta.com/
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STRAVOVÁNÍ
snídaně (možnost dokoupení polopenze)
PROGRAM ZÁJEZDU
1.den (11.10.2014):
Praha – Malta - Sliema
Společný odlet z Prahy. Přílet na letiště ve Valettě, kde se setkáte se zástupcem naší CK a
transfer do hotelu (přibližně 25 minut jízdy). Ubytování a odpočinek. Přenocování.
2.den (12.10.2014):
Sliema
Individuální volno na odpočinek a koupání. Přenocování.
3.den (13.10.2014):
Sliema - Valetta
Dopoledne individuální volno. Odpoledne ve 13:25 h vyzvednutí v hotelu a odjezd na půldenní
prohlídku města Valetta. Večerní návrat do hotelu a přenocování.
4.den (14.10.2014):
Sliema – půldenní výlet
V cca 08:45 Vás vyzvedne řidič v hotelu a pojedete na půldenní výlet, během kterého navštívíte
slavný megalitický chrám Tarxien a Tas-Silg Marsaxlokk. Odpoledne návrat do hotelu a
odpočinek. Přenocování.
5.den (15.10.2014):
Sliema – celodenní výlet
Po snídani v cca 08:30 odjezd na celodenní výlet. Čeká Vás prohlídka chrámu Scorba, Ta
Hagrat, chrámového areálu Mnajdra, Claphamské křižovatky (jedná se o kolejnice vryté do
vápencové skály z doby bronzové) a návštěvu tzv. „tichého města“ Mdina, kde je zakázána
doprava. Oběd během výletu. Přenocování.
6.den (16.10.2014):
Sliema – ostrov Gozo
Dnes se můžete těšit na celodenní výlet na ostrov Gozo včetně oběda. Odjezd z hotelu v cca
08.30 h. Večerní návrat do hotelu a přenocování.
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7.den (17.10.2014):
Sliema – celodenní výlet
Po snídani v 09:15 h odjezd na celodenní výlet. Návštěva megalitického chrámu Hagar Qim,
unikátního parku Limestone Heritage a jeskyní Blue Grotto. Výlet zahrnuje oběd. Návrat do
hotelu a přenocování.
8.den (18.10.2014):
Valetta - Praha
Po snídani transfer na letiště k Vašemu odletu domů. Přílet do Prahy.

Cena za osobu při min. počtu 10 cestujících osob:
Pobyt

19.950,- Kč

Letenka Praha – Valetta – Praha vč. všech tax
6.000,- Kč*
--------------------------------------------------------------------------------------------Cena celkem pro 1 osobu

25.950,- Kč

*Cena letenek bude upřesněna v době rezervace letenek v závislosti na vybraném termínu a aktuální
volné rezervační třídě.

Cena zájezdu zahrnuje:
letenku Praha – Valetta – Praha vč. všech tax
ubytování ve dvoulůžkových pokojích v 3* hotelu
snídaně
transfer letiště – hotel - letiště
průvodce Miloše Matulu
doprovod místního anglicky hovořícího průvodce během výletů
24 h asistence po celou dobu pobytu
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půldenní prohlídka města Valetta
půldenní návštěva chrámu Tarxien a Tas-Silg Marsaxlokk
celodenní prohlídka chrámů Skorba, Ta Hagrat, Mnajdra, Claphan Junction a Mdina
celodenní výlet na ostrov Gozo vč. oběda vč. oběda
celodenní výlet Hagar Qim, Limestone Heritage a Blue Grotto vč. oběda
všechny poplatky a taxy
pojištění CK

Cena zájezdu nezahrnuje:
neuvedenou stravu a nápoje
osobní výdaje (prádelna, internet, suvenýry)
spropitné
příplatek za polopenzi (cena 1.990,- Kč / osobu)
cestovní pojištění
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