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ΜΑΛΤΑ 
4 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ ( 3 ΔΙΑΝΥΚΤΕΡΕΥΣΕΙΣ ) 

 

 
1η μέρα, Αθήνα – Μάλτα: Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο Ελ. Βενιζέλος  και απευθείας πτήση για το νησί των 

Ιπποτών, τη Μάλτα. Υποδοχή από τον τοπικό Αγγλόφωνο αντιπρόσωπο, μεταφορά και τακτοποίηση στο 

ξενοδοχείο. Απόγευμα ελεύθερο για μια πρώτη γνωριμία με το νησί.  

 

2η μέρα, Μάλτα Sightseeing: Πρωινό στο ξενοδοχείο και σήμερα θα δείτε την Μάλτα κάνοντας το NORTH/BLUE 

TOUR με τα τουριστικά λεωφορεία της “Malta Sightseeing”, τα μόνα που έχουν περιγραφή και στην ελληνική 

γλώσσα. Υπάρχει δυνατότητα να σταματήσετε σε όποια στάση επιθυμείτε και κατόπιν να συνεχίσετε την 

περιήγηση καθώς το εισιτήριο του λεωφορείου ισχύει για ολόκληρη την ημέρα. Η εκκίνηση είναι κάθε μισή ώρα 

από το σημείο “Sliema Ferries”, καθημερινά από τις 09.00 έως 15.00, (Κυριακή έως 14.00) και η διαδρομή 

περιλαμβάνει τις περιοχές Msida Yacht Marina, Valletta, San Anton Gardens, Ta' Qali Crafts Village, Aviation 

Museum, Mosta, Mdina & Rabat, Mgarr, Golden Bay, Bugibba, St. Julian's και επιστροφή πάλι στην Sliema. 

Απόγευμα ελεύθερο. 

 

3η μέρα, Κρουαζιέρα στο «Μεγάλο Λιμάνι»: Μετά το πρωινό, μπορείτε να μεταφερθείτε με τοπική συγκοινωνία 

στο σημείο “Sliema Ferries” όπου ξεκινάει η κρουαζιέρα στο «Μεγάλο Λιμάνι». Η εκκίνηση είναι κάθε μια ώρα, 

καθημερινά από τις 09.00 έως 15.00, (Κυριακή έως 13.00) Αμέσως μετά την επιβίβαση το καράβι κατευθύνεται 

προς τα δύο μεγάλα λιμάνια της Μάλτας: Μαρσαμσέτ (Marsamxett) και το Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour), όπου 

οι φυσικοί ορμίσκοι έχουν δημιουργήσει ένα από τα πιο όμορφα λιμάνια της Ευρώπης. Από το καράβι 

διακρίνονται τα οχυρά των Ιπποτών τα οποία είναι μοναδικός θησαυρός για τους λάτρεις της φωτογραφίας. Θα 

δείτε πολλά ενδιαφέροντα σημεία όπως πολεμικά παρατηρητήρια, επάλξεις και ορμίσκους που μπορείτε να 

θαυμάσετε μόνο από την θάλασσα.  

 

4η μέρα, Μάλτα – Αθήνα: Πρωινό στο ξενοδοχείο και κατόπιν θα έχετε ελεύθερο χρόνο για μια τελευταία βόλτα 

στην περιοχή σας. Μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής σας. 
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