
Manta & Seals Dive Center 
Kořenského 5, Praha 5 

mob: +420 602 256 451 (Tomáš Lev), +420 607 870 399 (Petr Mikulenka)  
e-mail: info@dcmanta.cz 

 

Diving club Manta s.r.o., Zborovská 1050/22, Praha 5 - Smíchov, IČO: 03583627  

MALTA - potápění s historií 

 termín od 16.5.2023 do 23.5.2023 

Ahoj potápky,  

Vydejte se s námi na unikátní místo v srdci Středozemního moře - Maltské ostrovy (Malta, Gozo a Comino), které 

omývají jedny z nejčistších a nejprůzračnějších vod na světě. Je zde vynikající viditelnost až do 30 metrů, množství 

potápěčských lokalit s vraky potopených lodí a letadel, útesy, labyrinty podmořských jeskyní a  bohatým podmořský 

životem.  

Malta je ostrovem s bohatou historii sahající až do 4. tisíciletí př.n.l. a překrásnými památkami od tajemných 

megalitických chrámů až po pevnosti maltézských rytířů. Souostroví doplňuje mýty opředený ostrov  Gozo s 

úchvatným skalnatým pobřežím a malinký kamenitý ostrov Comino s překrásnou modrou lagunou.  

Malta...už jen když se toto jméno vysloví, tak si všichni z nás představí krásné modré moře a písečné pláže. 

Proto jsme si pro vás tentokrát připravili krásný výlet po okolí tohoto ostrova. Malta patří mezi nejkrásnější 

potápěčské lokality Evropy a každý si zde může najít to svoje.  

 



 

 

Ubytování v Buccaneers Boutique Guest House se snídaní a také s možností večeři se nachází v letovisku Bugibba v 

oblasti Saint Paul´s Bay v severozápadní části ostrova. Potápěčské centrum  vzdáleno cca 200 m od ubytování, ze 

kterého budeme každý den vyrážet na ponory.  

 

Ponory ze břehu budou doprovázeny místním dive guidem. Mnoho maltských lokalit je právě dosažitelných právě ze 

břehu, a to včetně korálových útesů i vraků. Potápění je tak vhodné, jak pro začátečníky, tak i pro pokročilé 

potápěče.  A co pod vodou můžeme spatřit?  Budeme se potápět na krásných lokalitách plných mořského života, 

barevných korálů, murén, kaniců, stejně tak i na moderní a historické vraky. 

 

 

Na jeden potápěcí den jsou vždy plánovány 2 ponory. 

CENA  27.900 Kč  pro potápěče 

CENA  23.500 Kč  pro nepotápěče 

Cena zahrnuje: 

7 nocí ve dvoulůžkovém pokoji se snídaní 

letenku vč. tax a příplatků 

5 dnů potápění, celkem 10 ponorů (zahrnuje průvodce, zapůjčení 12L lahví a zátěže ), včetně jednodenního potápění 

z ostrova Gozo a Comino 

transfer z/na letiště na Maltě 

Cena nezahrnuje: 

individuální cestovní a potápěčské pojištění,  

příplatky za noční ponory, příplatky za 15L láhve, 2x 12L twin set, nitrox, zapůjčení vybavení 

jídlo a pitím mimo snídaně 

celodenní výlet po ostrově 

 

 

 


