
   
 

 

 
 

ΜΑΛΤΑ  
5 ΗΜΕΡΕΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ 

 
ΑΝΑΧΩΡΗΣΕΙΣ 

 Ιουλίου 2019:  17, 24, 31/07/2019    &    Αυγούστου 2019:  7, 14, 21, 28/08/2019 
 
1η ΜΕΡΑ, ΑΘΗΝΑ – ΜΑΛΤΑ: 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, προς 
την περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. 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. 
Διανυκτέρευση. 
 
2η ΜΕΡΑ, ΜΑΛΤΑ – ΜΟΣΤΑ – ΜΕΔΙΝΑ – ΡΑΜΠΑΤ – ΤΑ ΆΛΙ – ΜΑΛΤΕΖΙΚΕΣ  ΦΙΕΣΤΕΣ ΜΕ SHOW 
ΒΕΓΓΑΛΙΚΩΝ: Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε τη ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της 
Μάλτας. Θα επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο 
νησί και στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στο Εθνικό Πάρκο Τα Αλί, όπου θα ξεναγηθούμε στο φημισμένο 
εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και στο 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. Το βράδυ θα επισκεφθούμε ένα από τα γραφικά χωριά της Μάλτας, για να 
βιώσουμε μια παραδοσιακή φιέστα, αφιερωμένη στον πολιούχο Άγιο του χωριού. Οι ντόπιοι ντύνονται 
με παραδοσιακές στολές και στο τέλος η βραδιά κλείνει με φαντασμαγορικό show βεγγαλικών. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη γιορτή με ρίζες από την εποχή που ζούσαν οι Ιωαννίτες Ιππότες στο νησί. 
 
3η ΜΕΡΑ, ΜΑΛΤΑ – ΓΚΟΖΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 50 ΕΥΡΩ /ΕΝΗΛΙΚΑ & 25 ΕΥΡΩ /ΠΑΙΔΙ): 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 Ggantija, με τα μοναδικά ευρήματα από την Νεολιθική εποχή,  
την πρωτεύουσα του Γκόζο, Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την παλιά πόλη, στη συνέχεια το 
παραδοσιακό χωριό Φοντάνα, όπου μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά προϊόντα και τέλος το 
γραφικό ψαροχώρι Xlendi, όπου μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 



   
 

 

 
4η ΜΕΡΑ, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΜΑΡΣΑΣΛΟΚ: Μετά το πρόγευμα θα 
αναχωρήσουμε για την ξενάγηση στις «τρεις Πόλεις», την Κοσπίκουα, την Βιτοριόζα και την Σέγκλεα, 
έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά την μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις τους θα 
απολαύσουμε την μαγική θέα της Βαλέτας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, με τα κτήρια 
της Ιερής εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του δήμιου. Στη συνέχεια 
θα δούμε το παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας με τις πολύχρωμες βάρκες, τη Μάρσασλοκ. 
 
5η ΜΕΡΑ, ΜΑΛΤΑ – ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: Πρωινό ελεύθερο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του 
νησιού με τα πανέμορφα σπίτια τους, χτισμένα από πωρόλιθο. Στη συνέχεια  θα μεταφερθούμε στο 
αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής.  
 

 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάλτα – Αθήνα με την Aegean Airlines 

Α3730  ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΤΑ  13:55-15:00 
A3731  ΜΑΛΤΑ-ΑΘΗΝΑ  15:30-18:25 
 
 
 
 

 Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο της Μάλτας 

 4  διανυκτερεύσεις  με buffet πρωινό σε ξενοδοχείο της επιλογής σας 3*superior  ή  4*superior 

 Ξενάγηση στη Βαλέτα  

 Εκδρομή  Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, Τα’άλι 

 Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις  
- Κοσπίκουα,  Βιτοριόζα,  Σενγκλέα και το εντυπωσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκ 

 Παρακολούθηση Παραδοσιακής  φιέστας στα Μαλτέζικα Χωριά με φαντασμαγορικό show 
βεγγαλικών 

 Ελληνόφωνος Αρχηγός - Ξεναγός 

 Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 

 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου μας  
 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

 Φόροι Αεροδρομίου - € 150  

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 

 Προαιρετικές εκδρομές 

 Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά  
 
 

ΤΙΜΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 
 3*SUPERIOR HOTEL ALEXANDRA:  

- 569 € ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  ( μονόκλινο  + 180 €  ) 
        469 € (παιδική τιμή σε 1 δίκλινο με 2 ενήλικες με έξτρα κρεβάτι ηλικίας 2 έως 12 ετών) 

 4*SUPERIOR HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI:  

- 679 € ανά άτομο σε δίκλινο δωμάτιο  ( μονόκλινο  + 220 €  ) 
        579 €  (παιδική τιμή σε 1 δίκλινο με 2 ενήλικες με έξτρα κρεβάτι ηλικίας 2 έως 12 ετών) 


