
NESMĚŇKA ve spolupráci s CK Kellner pořádá letecký zájezd s programem 

MMMaaallltttaaa   222000222222   

“Za tajemnými místy” 
 

termín 14. - 24. května 2022 * cena cca 30 000,- Kč 
 

 
 
Malta je velice bohatá na historické památky. Tři z nich se nacházejí na listině Kulturního 
dědictví organizace UNESCO: hlavní město Valletta jako celek, megalitické chrámy na Maltě 
a Gozu, a takzvané Hypogeum Ħal Saflieni. Další historické památky pocházejí z doby 
arabského obsazení ostrova, hlavně však z doby vlády Johanitů a Karla Velikého. Zde je možno 
jmenovat celé město Mdinu (hradby postavili již Arabové), dále nesčíslné stavby a pevnůstky 
ve Vallettě, hlavní město Goza Victorii, mnoho paláců a strážních věží, roztroušených po celém 
souostroví. * 
 

Itinerář 
1. den: dopoledne odlet. Odpoledne přílet, transfer na Gozo, ubytování a volný program.  
2. den: polodenní výlet - zátoka Dwejra  Fungus Rock (skalní útvar). Rabat – basilika poutní 
kostel ta Pinu. 
3. den volno u moře 
4. den: jeskyně, kde podle legendy pobývala mýtická nymfa Kalypsó a Odysseus, prehistorické 
chrámy Ggantija,  
5. den: transfer z Gozo na Maltu, odpoledne volný program.  
6. den: odpoledne prohlídka megalitického chrámu Hagar Qim starého přes 5 tisíc let, který 
patří k nejlépe opatrovaným a nejpůsobivějším maltským prehistorickým památkám a chrámu 
Mnajdra.  
7. den: celodenní výlet do maltské metropole La Valletty, během které uvidíme úchvatné 
panorama Velkého přístavu, navštívíme proslulou katedrálu Sv. Jana (klášterní kostel Řádu 
Maltézských rytířů se známými gobelíny a proslulými Caravaggiovými obrazy Sv. Jeronýma a 
Zabití Jana Křtitele), dále Velmistrovský palác, špitály, hradby, nedávno renovované zahrady 
Baracca a seznámíte se s neopakovatelnou atmosférou spleti starých uliček skrývajících 
nádheru rytířských paláců. Fakultativně projížďka lodí podél hradeb. Prohlídka opevněného 
města Vittoriosa.  



8. den: celodenní výlet do Hal Saflieni (UNESCO), prohlídka třípatrového a téměř 11 m 
hlubokého labyrintu chodeb, komor a sálů z doby cca 3800 až 2500 př. n. l.  
9. den: polodenní výlet, procházka po útesech u Dingli, které jsou pojmenovány podle nejvýše 
položeného městečka na Maltě a odkud je výhled i na sousední ostrov Filfla. Prohlídka 
opevněného středověkého města Mdina, kterému se také říká tiché nebo mlčící město, z jehož 
obranných hradeb je nádherný výhled na více než polovinu ostrova (prohlídka města, návštěva 
katedrály Sv. Pavla). Procházka po půvabné pláži Ghajn Tuffieha.  
10. den: odpočinek u moře.  
11. den: transfer na letiště v ranních hodinách. Návrat domů. 
 
Ubytování  
Gozo - Apartmány  
Apartmány –  ložnice , vybavená kuchyně,  balkon, nebo terasa. 
 
Malta – Lunaholiday komplex *** 
Apartmány pro maximálně 4 osoby.  
Hotel je položen u zátoky Mellieha, podél nejpopulárnější pláže na Maltě.  
Možnost dokoupení snídaně nebo polopenze.  
  
Letecká doprava  
přímý let  
Praha 19.20 – 21.50 
Malta 13.50 – 16.20 
 
  

Přihlášení a platba  
 
Svůj zájem nám potvrďte na email soukupova.nesmenka@centrum.cz. Pro přihlášení do zprávy 
uveďte osobní údaje* každé přihlašované osoby: CELÉ JMÉNO, DATUM NAROZENÍ, 
ADRESU, TELEFON, E-MAIL. 
* Osobní údaje slouží pro zajištění vašeho pobytu v zahraničí a nebudeme je předávat třetím 
osobám.  
 
Cena zájezdu  
Zahrnuje ubytování ve 2 lůžkovém pokoji, dopravu, transfery, výlety, služby delegáta. V ceně 
letecké dopravy jsou zahrnuty letištní, bezpečnostní taxy a palivový příplatek. 
 
K uhrazení zálohy ve výši 15 000,- Kč vás vyzveme společně s potvrzením vašeho přihlášení, 
které od nás dostanete emailem. Doplatek je nutné uhradit do měsíce před odjezdem. 
Příslušnou částku můžete uhradit: 

· na účet CK Kellner (číslo účtu na vyžádání) 
· hotově u Jany Soukupové 

 
Pojištění 
CK nabízí a doporučuje tarif K5SS (60 Kč/osoba/den, nebo 35 Kč tarif K5S ) + připojištění na 
covid (36 Kč/osoba/den). 

 
 
 
 



Program 
 
Cvičení zaměřené na poznání těla a pohybu s Janou Soukupovou  
Většinou v ranních hodinách budeme cvičit protahovací a posilovací cviky, techniky 
proti bolestem zad, kloubů a hlavy. Zacvičíme si jógu a budeme relaxovat pro 
harmonizaci těla i mysli. Cvičení zakončíme prvky z různých druhů masáží např. 
reflexní terapie, ajurvédské, olejové nebo thajské masáže. Naučíme se cviky metody 
L. Mojžíšové, které napomáhají při odstraňování bolesti zad. 
Čas programu bude sladěn s plánovanými výlety. 
Cena programu je  700,- 
 

Kontakt 
 
Jana Soukupová 
Sídliště 463, 382 32 Velešín                           
+420 605 339 338 
soukupova.nesmenka@centrum.cz  
www.nesmenka.mysteria.cz 
 

Malta 
Je vyspělá, hustě obydlená ostrovní země ve Středozemním moři. Jde o nejmenší členskou 
zemi Evropské unie. Žije zde necelý půlmilion obyvatel.  
Strategická poloha Malty ve Středozemním moři z ní udělala důležitý obchodní uzel. V průběhu 
dějin byla ovládaná Féničany, Kartágem, Římem, Byzantskou říší, Francouzi a Spojeným 
královstvím. Nezávislost od Velké Británie získala v roce 1964. Členským státem EU se stala 
v roce 2004.  
Hlavním městem je Valletta. Úředními jazyky jsou maltština a angličtina. Dalším rozšířeným 
jazykem je italština.  
O původním obyvatelstvu z megalitické doby existují jen domněnky. Osídlení dnešním 
obyvatelstvem začíná kolem roku 2000 př. n. l., poté, co byla Malta zhruba 500 let neobydlena. 
Podle jedné stále neověřené teorie byla Malta osídlena ze Sicílie, přičemž v průběhu dalšího 
vývoje došlo částečně ke smíšení obyvatelstva s jinými národy. 
* Zdroj Wikipedie 
 

 

 


