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OFERTA DLA FIRM I GRUP Z POLSKI

Sliema & Saint Julian's

O NAS
Fitness4Malta i Ready4Malta to polskojęzyczny, licencjonowany
przez Ministerstwo Turystyki operator turystyczny siedzibą na
Malcie. Naszym celem jest organizacja niezapomnianych, szytych na
miarę eventów i wyjazdów na Maltę i Gozo dla klientów biznesowych,
grup oraz klienta indywidualnego.

Wynajem łódek

Nasza załoga posiada ponad 10 letnie doświadczenie w organizacji
grupowych eventów na Malcie i Gozo.
Współpracujemy wyłącznie ze sprawdzonymi
hotelami oraz organizatorami różnych form atrakcji i aktywności na
wyspach.

Piesze wędrówki

Mając na uwadze budżet, cel wyjazdu i wielkość grupy, pomożemy
zaplanować pobyt na Malcie od A do Z. W tym celu:
Znajdziemy najlepsze połączenie lotnicze
Doradzimy w wyborze hotelu
Zasugerujemy aktywności i atrakcje na wyspach (płatne i
bezpłatne)
Zorganizujemy aktywności typu "team-building"
Zaplanujemy transport na wyspie”
Pomożemy w wyborze miejsc na posiłki
Znajdziemy salę konferencyjną, wypożyczymy potrzebny do
szkolenia sprzęt, catering, itd.
Wynegocjujemy najlepsze ceny hoteli/restauracji/atrakcji
Dokonamy wszelkich rezerwacji
Od momentu przylotu na Maltę do dnia wylotu, nad
bezproblemowym przebiegiem wyjazdu i realizacją programu,
czuwać będzie polski opiekun grupy.

Zjazdy na linie

Wioska Popey'a

Jazda konna

PRZYKŁADOWE
ATRAKCJE DLA FIRM
Poniższe aktywności przedstawiają jedne z wielu możliwości
zaplanowania pobytu na wyspach: Malcie, Gozo i Comino.
Napisz czego oczekuje Twoja firma, a my pomożemy Ci wybrać
najlepszą opcję.

Klify Dingli

Zwiedzanie na kołach: Jeep Safari, wycieczki rowerowe, segway,
quady, melexy, gokarty, itp.
Zwiedzanie pieszo: piesze wędrówki, wycieczki fotograficzne,
historyczne, krajoznawcze, itp.

Pola golfowe

Wieczorne wyjścia: na życzenie klienta
Inne atrakcje: wspinaczka skałkowa, strzelanie z łuku
lub wiatrówki, tradycyjne występy, park ptaków, golf, winiarnie,
solanki, paintball, bitwy laserowe, kręgle, itp.

Sporty wodne: kajaki morskie, nurkowanie, windsurfing,

Malta z samolotu

paddleboarding, skutery wodne, flyboard, rowery wodne, narty
wodne itp.
Wynajem: łodzi, motorówki, katamaranu
Zorganizowane wycieczki na wyspy: Gozo, Comino, Sycylię
Wodne atrakcje: podwodne safari, pływanie z delfinami, park
wodny, wyprawa na ryby, itp.

Loty widokowe nad wyspami, parasailing, zjazdy na linie

Średniowieczne miasta

Lekcje nurkowania

DLACZEGO MALTA?
Powierzchnia kraju: 316 km²
Język urzędowy: angielski i maltański
Populacja: ok. 450,000 os.
Religia: katolicyzm
Waluta: EURO

Wspinaczka skałkowa

Odległość z lotniska do bazy noclegowej: ok. 20 - 35 min.
Klimat: śródziemnomorski, średnia roczna temp. to 23 °C.
Plaże: piaszczyste lub skaliste
Niebezpieczna dla człowieka roślinność lub zwierzęta: brak

Niespotykana architektura
Ceny na Malcie są porównywalne z cenami znad polskiego morza i
niższe w stosunku do wielu innych europejskich kurortów,
szczególnie poza sezonem.

Malta to mała wyspa, co przy organizacji wyjazdów grupowych
ułatwia planowanie dnia, bez marnowania czasu i pieniędzy na
podróż autokarem. Większość atrakcji turystycznych
oddalonych jest od siebie od 10 do 40 min. drogi.

Zajęcia Integracyjne

Czy wiesz, że na Malcie znajdziesz najwięcej całorocznych
połączeń lotniczych tanich przewoźników właśnie z Polską? Na
wyspę dostaniesz się bezpośrednio z Warszawy, Krakowa,
Wrocławia, Poznania i Gdańska liniami Wizz Air lub Ryanair.

Zwiedzanie z Segway'a
Malta kusi bogatym życiem nocnym zarówno turystów jak i
miejscowych. Dzielnica Paceville, oferuje ponad 40 dyskotek,
klubów nocnych i całodziennych barów z koktajlami i
winiarniami. Większość ulokowana jest wzdłuż jednej ulicy.
Wejście do nich jest bezpłatne.

DLACZEGO MALTA?

La Valletta

Malta oferuje jedne z najczystszych wod morskich w Europie, z
przejrzystością wody sięgającą nawet do 50m. Archipelag
Malty to idealne miejsce na lekcje nurkowania, snorkeling i inne
sporty wodne.

Lekcje łucznictwa
Malta oferuje ponad 300 dni słonecznych w roku. Sporadyczne
deszcze występują głównie od grudnia do marca. Pozostałe
miesiące są przeważnie suche, ciepłe, z małą ilością wiatru.
Dzięki temu Malta staje się coraz bardziej popularnym
kierunkiem wyjazdów Polaków, w tym wspaniałym, całorocznym
miejscem na firmowe wyjazdy integracyjne (nie tylko latem).

Unikalna przyroda
Na Malcie znajdziesz kilkadziesiąt hoteli 5-, 4- i 3-gwiazdkowych,
przeważnie z basenem. Większość hoteli położona jest w
tętniących życiem ośrodkach turystycznych w Sliema, Saint
Julians i Bugibba lub Qawra. Na Malcie i Gozo nie brakuje też
bazy noclegowej w bardziej ustronnych zakątkach wyspy.

Błękitne wybrzeże
Hotele na Malcie przygotowane są na przyjęcie grup
różnej wielkości i dysponujących zróżnicowanym
budżetem. Hotele typu biznesowego oferuje dostęp do w pełni
wyposażonych sal konferencyjnych, dostosowanych do
wymagań klienta korporacyjnego.

Angielski jest językiem urzędowym na Malcie, jednak jego
znajomość nie jest wymagana. Z racji tego, że polskojęzyczny
opiekun grupy będzie czuwał nad przebiegiem Waszego pobytu,
uczestnicząc we wszystkich zaplanowanych aktywnościach i
pomagając w przypadku zaistnienia jakichkolwiek problemów,
nie ma potrzeby by władać tym językiem.

Ciekawe hotele

