∆ιάρκεια: 4,5 ηµέρες
Αναχωρήσεις: Κάθε Παρασκευή για το διάστηµα 1-29/9 & κάθε Πέµπτη από 526/10

ΜΑΛΤΑ
Το νησί της µεσογειακής µεγαλοπρέπειας και της µπαρόκ αρχιτεκτονικής. Τόσο κοντά
στη χώρα µας, η µικρή Μάλτα είναι από τους οµορφότερους και – ανέκαθεν – από τους
οικονοµικότερους προορισµούς. Το νησί, το οποίο αναγεννήθηκε από το Τάγµα των
Ιωαννιτών Ιπποτών (που έµεινε εκεί ως το 1798), ξαφνιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη
όταν ανακαλύπτει την πλούσια ιστορία του µέσα από τα µεγαλιθικά µνηµεία, τις
µεσαιωνικές πόλεις µε τα µέγαρα της µπαρόκ αρχιτεκτονικής, αλλά και τα χαριτωµένα
χωριά, όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν ευκαιρία να διασκεδάσουν µε πανηγύρια, σχεδόν
καθηµερινά, στις γιορτές των αγίων. Από την άλλη, οι θαυµαστές των τεχνών
αναγνωρίζουν τα περίφηµα αρχιτεκτονικά µνηµεία του Gerolamo Cassar, όπως το
Παλάτι του Μεγάλου Μαγίστρου, την πρόσοψη του καθεδρικού ναού του Αγίου Ιωάννη,
αλλά και πολλά καταλύµατα των «γλωσσών», τα έργα του Caravaggio, τα οποία
ζωγράφισε για λογαριασµό των Ιπποτών.
Tips µην παραλείψετε:
 να επισκεφθείτε το Χωριό του Ποπάυ
 για τους λάτρεις των καταδύσεων το νησί Comino είναι ο ιδανικός τόπος
 το Πάρκο της Playmobil
 να δοκιµάσετε τα νοστιµότατα pastizzi
 να διασκεδάσετε στα µπαράκια του St.Julian’s
 για τους λάτρεις του Casino το Dragonara προσφέρει πού υψηλές υπηρεσίες
 να περπατήσετε το βραδάκι στην παραλιακή λεωφόρο µε τα τεράστια πεζοδρόµια
 να απολαύσετε το παγωτό σας σε κάποιο ζαχαροπλαστείο της Sliema µε θέα
θάλασσα
 να απολαύσετε τον καφέ σας στο φηµισµένο café «Cordina» στην Βαλέτα
 να παρακολουθήσετε το οπτικό-ακουστικό show Malta Experience
 να δοκιµάσετε ένα ποτήρι κρασί συνοδευόµενο από τοπικές λιχουδιές στου
Ricardo στο νησί Gozo.
 το παραλιακό χωριό Xlendi που έχει καλό ψάρι
 για µπάνιο προτείνουµε την παραλία Għajn Tuffieħa
 να έχετε µαζί σας αντάπτορα για να φορτίσετε το κινητό σας (220 Volt)
 επίσηµο νόµισµα το ευρώ
 οι ρυθµοί ζωής στο νησί , είναι πολύ πιο χαλαροί από την Ελλάδα και θα σας
θυµίσει σίγουρα άλλες εποχές ανεµελιάς
 Τα αυτοκίνητα είναι δεξιό-τίµονα ,όπως στην Αγγλία και την Κύπρο
 Οι τιµές στα εστιατόρια είναι πολύ οικονοµικές και η ποιότητα αρκετά καλή
 Το συγκοινωνιακό δίκτυο είναι πολύ εξυπηρετικό, ειδικά για όσους διαµένουν στο
St.Julians

Πρόγραµµα Εκδροµής
1η µέρα: Αθήνα – Μάλτα
Συγκέντρωση στο αεροδρόµιο και πτήση µε την Aegean Airlines. Άφιξη στο αεροδρόµιο
της Μάλτας και αµέσως µετά θα κατευθυνθούµε µε τη βοήθεια της τοπικής ξεναγού για
την ξενάγηση στην περίφηµη πρωτεύουσα του τάγµατος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη,
τη Βαλέττα. Η ξενάγηση γίνεται µε τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των αυτοκινήτων
απαγορεύεται στο τµήµα της Παλιάς Πόλης. Πρόκειται για µια µοναδική καστρούπολη µε
ιδιαίτερη ιστορική σηµασία και απεριόριστη οµορφιά. Θα περπατήσουµε στα στενά
γραφικά δροµάκια και θα απολαύσουµε τα στοιχεία µιας άλλης εποχής. Θα θαυµάσουµε
τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούµε την πανοραµική θέα των δύο φυσικών
λιµανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών πόλεων που συνδέονται µε τις δύο
µεγάλες πολιορκίες του 1565 και 1942. Ελεύθερος χρόνος στη διάθεση σας. Μεταφορά
και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο µας. ∆ιανυκτέρευση.
2η µέρα: Μάλτα – Μόστα – Μεδίνα –Ραµπάτ - Τα Άλι (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό µας προαιρετικά θα ξεκινήσουµε τη ξενάγηση µας στο γεωγραφικό
κέντρο της Μάλτας. Θα επισκεφτούµε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μοστα µε
τον µεγαλύτερο τρούλο στο νησί και στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στο Εθνικό Πάρκο
Τα Αλί, όπου θα επισκεφθούµε το φηµισµένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού
καθώς και το εργαστήριο αργυροχρυσοχοΐας. Στη συνέχεια θα µεταφερθούµε στο λόφο
του Ραµπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία Mdina, που είναι οχυρωµένη σε
απόρθητο κάστρο και είχε διατελέσει στο Μεσαίωνα πρωτεύουσα του νησιού. Θα
περπατήσουµε στα πλακόστρωτα µεσαιωνικά δροµάκια για να δούµε τα κυριότερα
σηµεία της πόλης. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
3η µέρα: Μάλτα – Γκόζο (προαιρετικά)
Μετά το πρωινό, ξεκινούµε για την προαιρετική ολοήµερη εκδροµή στο µαγευτικό νησί
Γκόζο. Για να φθάσουµε στο δεύτερο µεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας,
µεταφερόµαστε στο πορθµείο και επιβιβαζόµαστε στο ferry boat. Η εξαιρετική οµορφιά
του τοπίου, τα υπέροχα σπίτια και αγροικίες, η εναλλαγή των εικόνων που θα
συναντήσετε θα σας πείσουν σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του
Γκόζο. Θα επισκεφτούµε την πρωτεύουσά του Βικτώρια, µε το περίφηµο κάστρο, την
παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύµφη Καλυψώ. Επιστροφή στο ξενοδοχείο.
∆ιανυκτέρευση.
4η µέρα: Μάλτα ελεύθερη ηµέρα
Μπορείτε να απολαύσετε το µπάνιο σε κάποια οργανωµένη παραλία ειδικά στο βόρειο
τµήµα του νησιού η στην πισίνα του ξενοδοχείου σας. Εναλλακτικά µπορείτε να δείτε
το πάρκο Playmobil η το χωριό του Ποπάυ. Το βράδυ µπορείτε να διασκεδάσετε στα
µπαράκια του St.Julian’s
5η µέρα: Μάλτα – Τρείς Πόλεις - Αθήνα
Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του νησιού µε τα πανέµορφα
σπίτια τους, χτισµένα από πορόλιθο. Αναχώρηση για τις «τρεις Πόλεις», την Κοσπίκουα,
την Βιτοριόζα και την Σενγκλέα, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την µεγάλη
πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις τους θα απολαύσουµε την µαγική θέα της
Βαλέττας και θα περιπλανηθούµε στα Μεσαιωνικά στενά, µε τα κτήρια της Ιερής
εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήµιου.
Μεταφορά στο αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής

Τιµή συµµετοχής κατ’ άτοµο:
5 ηµέρες
Ξενοδοχεία

Περίοδος

HOTEL BE 4*

5 ηµέρες

2κλινο

1κλινο

Παιδικό

€ 419

€ 539

€ 339

€ 449

€ 589

€ 379

€ 379

€ 479

€ 299

€ 399

€ 519

€ 329

1-29/9
GOLDEN TULIP VIVALDI 4*SUP.

HOTEL BE 4*

4 ηµέρες
5-19/10

GOLDEN TULIP VIVALDI 4*SUP.

Περιλαµβάνονται:
• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάλτα – Αθήνα µε την Aegean Airlines
• Μεταφορά από/προς αεροδρόµιο της Μάλτας
• 3,4 διανυκτερεύσεις µε buffet πρωινό σε ξενοδοχείο 4* της επιλογής σας
• Ξενάγηση στη Βαλέτα µε ελληνόφωνο ξεναγό
• Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις, Κοσπίκουα, Βιτοριόζα, Σενγκλέα
• Τοπικός Ξεναγός
• Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής επαγγελµατικής ευθύνης
• Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου µας
• Χειραποσκευή έως 8Κ ανά επιβάτη
∆εν Περιλαµβάνονται:
Φόροι (€150)
Αποσκευή έως 23Κ ανά επιβάτη (40 ευρώ)
Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους
Προαιρετικές εκδροµές
Φιλοδωρήµατα, ποτά, αχθοφορικά

•
•
•
•
•

Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES: 5 ηµέρες
ΑΘΗΝΑ - MAΛΤΑ

1,8,15,22,29/9

A3 690

08:40

09:20

ΜΑΛΤΑ - ΑΘΗΝΑ

5,12,19,26/9 & 3/10

A3 691

19:00

21:35

Πτήσεις µε AEGEAN AIRLINES: 4 ηµέρες
ΑΘΗΝΑ - MAΛΤΑ

5,12,19,26/9

A3 690

13:10

14:30

ΜΑΛΤΑ - ΑΘΗΝΑ

8,15,/9 & 3/10

A3 691

15:55

18:45

