MALTA A GOZO

Pravěké chrámy a zaniklé vyspělé civilizace ve Středozemním moři
7denní letecký zájezd s ezoterním výkladem RNDr. et Mgr. Hany Blochové
Termín: 21. 4. - 27. 4. 2018
Cena: 22 600 Kč
21. 4. sobota
Odlet z Vídně v 10:40, odlet z Prahy v 11:10. Přílet na letiště Malta Airport
Luqa z Vídně ve 12:50, přílet z Prahy ve 13:40, cca ve 14 hod. společný odjezd
obou skupin do typické rybářské vesnice Marssaxlok s malebným přístavem a
barevnými čluny, se spoustou stánků se suvenýry a občerstvením. Transfer do
hotelu Santana **** v části Qawra, www.hotelsantana.com, seznámení se s
okolím hotelu a úvodní přednáška dr. Hany Blochové Zaniklé vyspělé civilizace
v oblasti Středozemního moře, večeře, nocleh.
22. 4. neděle

Paola – Tarxien – Birzebbuga

Hypogeum

V místní části Paola se nachází Hall Saflieni Hypogeum, podzemní
prehistorické pohřebiště zapsané do seznamu světového dědictví
UNESCO. Jedná se o komplex vzájemně propojených skalních komor
ve třech úrovních, jejichž vznik se datuje asi do roku 4 000 let př.n.l.
Komplex byl využíván zřejmě až do
období kolem 2 500 př.n.l. Kresby
červeným okrem zde jsou nejstarší
a jediné prehistorické malby Malty.
Nedaleké megalitické chrámy v
Tarxien, též zapsané do seznamu
UNESCO, představují nejrozsáhlejší
Tarxien
archeologické naleziště svého druhu.
Jeskyně Ghar Dalam je nejstarším archeologicky doloženým sídlem na Maltě z doby před
7 400 lety.
23. 4. pondělí

Ghar Dalam

Qrendi – Clapham Jonction – Buskett garden – Dingli

Poblíž vesnice Qrendi se nachází chrámové komplexy Mnajdra a
Hagar Qim, též v seznamu UNESCO. Chrám Hagar Qim stojí na
kopci s výhledem na moře a ostrov Filfla, chrám Mnajdra pak blíže k
pobřeží. Oba chrámy ze 4. tisíciletí
př.n.l patří k nejpůsobivějším
maltským památkám, jež jsou
opředené mnoha záhadami a
legendami. Nedaleko odsud v místě zv. Clapham Jonction
se dochovalo asi 30 různých otisků dvou kolejí v kamenném
podloží, což představuje jednu ze záhad pravěké Malty.
Zahrady zvané Buskett garden o rozloze cca 30 ha jsou
rozloženy kolem budovy letního prezidentského paláce
Mnajdra
Verdala ze 16. století. Palác je sice veřejnosti nepřístupný,
avšak zahrady, koncipovány spíš jako park
se vzrostlými stromy (jediný les na ostrově),
patří k oblíbeným místům pro
pořádání pikniků a procházky.
Mořské útesy Dingli cliffs o
délce asi 2 km se nalézají na
západním pobřeží Malty v
blízkosti vesnice Dingli. Je to
nejvyšší bod maltských ostrovů,
zhruba 253 metrů nad mořem.
Stojí zde kaple zasvěcená sv.
Marii Magdaléně.

Dingli cliffs a kaple sv. Marie Magdalény

Hagar Qim

Clapham Jonction

Buskett garden a Verdala

24. 4. úterý

Rabat – Mdina – Ta´Qali – Mosta

V Rabatu se nachází
katakomby apoštola
Pavla, jež jsou typickým
komplexem propojených
podzemních křesťanských
hřbitovů používaných až do 4.
století. Rozkládají se na okraji
původního římského hlavního
města Mdina, protože římské
katakomby svatého Pavla
právo zakazovalo pohřby
uvnitř města. Jsou nejstarším
Mdina
archeologickým dokladem raného
křesťanství na Maltě. V malém
muzeu Domvs Romana jsou
uloženy předměty běžného života
římské aristokratické rodiny.
Velmi cenné jsou zde např.
mozaiky na podlahách domu,
anebo soubor mramorových soch
s vyobrazením císaře Claudia
Katakomby Ta‘Bistra
a jeho rodiny, rovněž soubor
různých předmětů pro domácnost.
Úzké uličky historického města Mdina lákají k procházkám, z terasy za
katedrálou je nádherný výhled na téměř celý ostrov. U vesnice Ta´Qali jsou v
Mosta a Mosta Dome
bývalých vojenských objektech specializované obchody tradičních maltských
výrobků a suvenýrů (zlatnické výrobky, keramika, sklářské výrobky a jiné výrobky místního původu). Nejslavnější památkou
historického města Mosta je kostel Mosta Dome z 1. pol. 19. století, jehož kupole o průměru 53 metrů patří mezi největší na
světě. Tato mohutná stavba, vévodící celému ostrovu, byla inspirována antickou stavbou římského Pantheonu. I zde v okolí Mosty
se nacházejí zbytky katakomb používaných za římské nadvlády jako pohřebiště. Katakomby Ta‘Bistra byly vytesány ve svahu
na okraji města, objeveny byly až v roce 1891.
25. 4. středa

Gozo – Ggantija – Victoria

Celodenní výlet na
ostrov Gozo. Z trajektu
jsou pěkné výhledy na
nejmenší ostrov maltského
souostroví – Comino.
Gozo má svoji typickou
atmosféru a podle legend
byl kdysi obývaný nymfou
Kalypsó. Místní chrámy
Victoria
Ggantija (UNESCO) ze 4.
tisíciletí př.n.l. jsou považovány za nejstarší v přírodě volně stojící objekty na světě.
Ggantija
K místním atrakcím patří i nádherné pláže a moře u nedávno zaniklého tzv. Modrého
okna, za návštěvu rovněž stojí hlavní město ostrova Gozo Victoria s citadelou a katedrálou.
26. 4. čtvrtek

Volný den

27. 4. pátek
Valletta, hlavní město
ostrova Malta, nabízí
k prohlídce mnoho
pamětihodností, jako např.
zahrady Baracca s výhledem
na přístav, katedrála sv.
Jana, palác velmistrů, sídlo
parlamentu a sídlo prezidenta.
Národní archeologické muzeum vlastní cenné sbírkové předměty z období neolitu Malty (od 5 000 př.n.l.) až do fénického období
(400 př.n.l).

Ve 14:00 transfer celé skupiny na letiště, odlet v 16:35 hod., přílet do Vídně v 18:50, následně odjezd
najatým autobusem do Prahy přes Brno.
V ceně zájezdu: *
*
		
*
		
*
		
*
		
*
		
*
		
*
*

letenka Praha (Vídeň) – Malta - Vídeň
transfer z letiště do hotelu a zpět
transfer z letiště Vídeň do Brna a Prahy
uvedené výlety
6x nocleh – dvojlůžkové pokoje s vlastním příslušenstvím v hotelu SANTANA
6x polopenze – snídaně a večeře formou bufetu
služby místní průvodkyně ve slovenštině		
odborná lektorka RNDr. et Mgr. Hana Blochová
technický doprovod Blanka Klusoňová

Příplatek za jednolůžkový pokoj: 2 700 Kč
Pozn.:
* Doporučené vstupy: 70 EUR
* CA SEN si vyhrazuje právo na ev. drobnou změnu programu z časových důvodů.
* Cena nezahrnuje dopravu na letiště do Vídně pro účastníky z Moravy. Jako nejlepší možnost se jeví linka Student Agency,
která jezdí přímo před odletovou halu letiště Schwechat za 340 Kč, nejvhodnější spoj letos v 5:10 z Brna, příjezd na letiště v 7:25.
Jízdní řád a ceny pro příští rok ještě nejsou k dispozici.
Cena zájezdu nezahrnuje pojištění léčebných výloh v zahraničí, doporučujeme zajistit u vlastní pojišťovny. Rovněž
doporučujeme uzavřít pojistku na storno zájezdu, lze tak předejít nepříjemnostem v případě storna z důvodu nemoci.
Zaplacením zálohy jste se zavázali k rezervaci letenky a ubytování. V případě, že na zájezd neodjedete, může náhradu vašich
nákladů vyřešit jen náhradník, kterého zajistíte. Změna jména na letence podléhá poplatku.

Úhrada doplatku 12 600 Kč je požadována do 8. 3. 2018
na účet číslo 107-9943450227/0100, do kolonky sdělení uveďte své jméno.
Přihlášky mailem, telefonem, s uvedením jména a příjmení, bydliště, roku narození, telefonického kontaktu a mailové
adresy včetně požadavku na ubytování – jednolůžkový pokoj, dvoulůžkový pokoj se spolubydlící osobou (jméno) na
adresu:

Jitka Melkusová

jitka.melkusova@boskovicko.cz

tel. +420602189735

ev.
Hana Blochová 		
Blanka Klusoňová

hana@sar-blochova.cz 			
ck-sen@ck-sen.cz 			

tel. +420724054727
tel. +420603487712

