
Η    αυθεντική    ΜΑΛΤΑ   
 
Πέρασαν    κιόλας  26  χρόνια  από την στιγμή που  ξεκινήσαμε το  πρώτο  πρόγραμμα  μας 
 για το   υπέροχο  σύμπλεγμα  νησιών στο  κέντρο της  Μεσογείου !! 
Στο  πέρασμα   του χρόνου  με  χαρά μας  είδαμε  να  αντιγράφεται  (  στο  βαθμό  τύπωσης  
φυλλαδίου…)  το  πρόγραμμα μας. 
Με  λύπη   όμως  διαπιστώσαμε  ότι   δεν  ανταποκρίνεται στα  αντίστοιχα  ποιοτικά  
χαρακτηριστικά  γνώσης, επιμέλειας  και  ενδιαφέροντος  με  δυσάρεστο  αποτέλεσμα τα  
αρνητικά ή  αδιάφορα  σχόλια των επισκεπτών . 
Ήρθε  λοιπόν  η  στιγμή να επαναπροσδιορίσουμε το  πρόγραμμα μας  , ευχόμενοι τούτη 
την φορά , οι  αντιγραφείς  μας  να είναι  πιο  προσεκτικοί  και ουσιαστικοί  στο τελικό  
αποτέλεσμα ! 
 

25 -29  ΟΚΤ 2021 
 

1. 1ημέρα   ΔΕΥΤΕΡΑ   25  ΟCT   Πτήση  για  Μάλτα (  FL  WITH   RYNAIR /MALTAIR   
17.25 -18.20 )     Η  πτήση  μας   από  τη   Θεσσαλονίκη  είναι   ευχάριστη - όυτε  
κοντά  ούτε  μακριά-  και   διαρκεί  περίπου  μιάμιση  ώρα  –άφιξη   στο  
αεροδρόμιο  Lupa   της  Μάλτας και μετά από τις  τυπικές  διαδικασίες  θα  
ξεκινήσουμε την διαδρομή μας  προς  την υπέροχα  φωταγωγημένη    FLORIANA  
και  γύρω  από τα  τείχη  της  απόρθητης  πρωτεύουσας , την   VALLETTA. 
Ύστερα  από  έναν  ευχάριστο  περίπατο  στην μεσαιωνική  πόλη  θα  δειπνήσουμε   
σε  παραδοσιακό   εστιατόριο (  περιλαμβάνεται στην τιμή  εκτός   των  ποτών).Στην  
συνέχεια  μεταφορά  και τακτοποίηση   στο  ξενοδοχείο  μας  -     Διανυκτερευση.        

2. 2ημέρα   ΤΡΙΤΗ  26 OCT   (09.30   -  18.30)      (  MEDINA –MOSTA  -RABAT  -  ST. 
ANTON  GARDENS -VALLETTA) :  Μετά   το  πρωινό  μας  ξεκούραστοι    θα  
ξεκινήσουμε  το  ιστορικό  ταξίδι μας  στην ιστορία  των  ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ , 
 επισκεπτόμενοι  την παλιά  πρωτεύουσα ( MEDINA) με  το  καταπληκτικό 
μεσαιωνικό  χρώμα και τις  υπέροχες  κατασκευές .Η  διαδρομή μας  θα  συνεχίσει 
  για το   μοναδικό  RABAT  αυθεντικό  παράδειγμα  παραδοσιακού  οικισμού  στην 
Μάλτα με  πλήθος  σημείων  που  μπορείτε να  απολαύσετε  τον καφέ    ή το  γεύμα  
σας . Στην συνέχεια  θα  επισκεφθούμε τους μοναδικούς  κατάφυτους  κήπους  του  
Αγ. Αντωνίου (  ST . ANTON GARDENS) και τον καθεδρικό  Ναό της  Παναγίας  με τον 
καταπληκτικό    υπερμέγεθο   τρούλο  στην ΜOSTA .Θα  συνεχίσουμε την υπέροχη  
διαδρομή  μας  προς την υπέροχη  VALLETTA.   Πρόκειται   για μία μοναδική σε  
αρχιτεκτονική  και φυσικό   κάλλος  καστρούπολη  , που  εντυπωσιάζει  και τον  
πλέον αδιάφορο  επισκέπτη .Αρκεί  βέβαια  να  ανακαλύψετε  μαζί  μας  όλα  τα  « 
κρυμμένα»  σημεία   και  πλευρές  της  μακριά   και  τόσο  κοντά  από τις 
 πολυπληθείς  ομάδες   των επιδερμικών  τουριστών.Η   διαδρομή  μας  θα  σας 
 συναρπάσει  παρουσιάζοντας  όλο το  ιστορικό ανάγλυφο της  παρουσίας των  
ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ ΙΠΠΟΤΩΝ   και των Βρετατών στα  χρόνια της  παρουσίας  τους  στο  



νησί.  Αργά  το  απόγευμα  επιστροφή  στο  ξενοδοχείο μας  και το βράδυ γνωριμία  
με την περιοχή  ST .JULIANS  με  τις αναρίθμητες  προτάσεις  δείπνου  και 
διασκέδασης.Διανυκτέρευση. 
 

3. 3ημέρα   ΤΕΤΑΡΤΗ  27  OCT (  ST. JULIANS-  THREE  CITIES (Cospicua  Senglea 
Vittoriosa)   -MARSAXLOKK –SLIEMA –ΕΜΠΟΡΙΚΟ  ΚΕΝΤΡΟ « POINT”):  Μετά  το 
 πρωινό μας  θα  επισκεφθούμε  την μαγευτική  περιοχή των Τριών  πόλεων , μία  
πανέμορφη  πλευρά  του  νησιού που  παρουσιάζει   έντονα  ιστορικό  αρχιτεκτονικό 
και φυσιολατρικό  ενδιαφέρον.  Αμέσως  μετά  θα   ξεκινήσουμε  την πορεία   μας 
  προς  την  νότια  πλευρά  του  νησιού  και μετά από  μια  ευχάριστη  διαδρομή  θα 
καταλήξουμε  στο  γνωστό  ψαροχώρι  MARSAXLOKK  που  τόσο  έντονα  
απεικονίζεται  στην  τουριστική     ταυτότητα  της  Μάλτας. Μετά  από τον  
απαραίτητο   ελέυθερο  χρόνο  θα  κινηθούμε  προς  την  σύγχρονη κοινότητα  
SLIEMA   εξαιρετικός  χώρος  για  shopping,  καφέ  δίπλα  στην προκυμαία  και  
επίσκεψη  στην  παλία  ιστορική κατασκευή του  στρατοπέδου   των Βρετανών  που  
σήμερα  λειτουργεί  ως  εμπορικό κέντρο  (  το   POINT) με  ανεπανάλιπτη  θέα  προς 
 την   VALLETTA.  Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο  μας  -Διανυκτέρευση. 

   
 
 

4. 4ημέρα   ΠΕΜΠΤΗ  28OCT   ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ   ΕΚΔΡΟΜΗ   ΣΤΟ  GOZO    .. Μετά το 
πρωινό σας   προτείνουμε  να  μας  ακολουθήσετε  στην  προαιρετική  εκδρομή  στο 
μαγευτικό νησάκι  Γκόζο  .Γιατί να  έρθετε  εκεί? Γιατί  η πολυετής  παρουσία μας και 
η  εξειδικευμένη γνώση για τον χώρο θα  καλύψουν κάθε  ανάγκη που δυστυχώς δεν 
το κάνουν οι  απλές  τουριστικές  μεταφορές . 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 Rabat, με το περίφημο κάστρο, την παλιά πόλη, τη περιοχή  
της  Καλυψούς   το  ψαροχώρι    Xlendi  και  την NΤΟΥΕΙΡΑ (  DWEIRA)  όπου  
πραγματοποιήθηκαν τα  γυρίσματα  της  πολύκροτης  σειράς  GAME  OF  THRONES  
. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 

 
 

5. 5ημέρα  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   29 OCT    :    Νωρίς  το πρωί  μεταφορά  στο αεροδρόμιο για 
την  πτήση της   επιστροφής   ( 06.10-08.45 ΑΜ)       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Στην  τιμή    περιλαμβάνονται: 
 

  Αεροπορικά εισιτήρια με  πτήση Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη με  την     Rynair 
/Maltair 

   Mεταφορές  από και  προς  το  αεροδρόμιο της  Μάλτας 
   Περιλαμβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτομο και βαλίτσα 20kg ανά άτομο 
   Tέσσερις  (4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της  επιλογής  σας   
   Πρωινό καθημερινά στο ξενοδοχείο σας 
   Ένα  (1)   δείπνο - set menu  σε  παραδοσιακό εστιατόριο  στην VALLETA –δεν      

περιλαμβάνονται  τα  ποτά) 
  Δύο (2)  ΟΛΟΗΜΕΡΕΣ  ΕΚΔΡΟΜΕΣ  (09.30-18.30 )  και  όχι  μισής  ημέρας  ( half day  

όπως  στον  ανταγωνισμό) στις  ακόλουθες  περιοχές-MEDINA RABAT –MOSTA –ST 
ANTON GARDENS –VALLETTA / 

 ST JULIANS   -3  CITIES (   Senglea, Vitoriosa,  Cospicua)   MARSAXLOKK  –POINT MALL 
   Εκδρομή την ημέρα  της  άφιξης  FLORIANA KAI VALLETTA  
   Έλληνας   συνοδός (  ΣΤΈΦΑΝΟΣ  ΧΑΤΖΗΜΑΝΩΛΗΣ) 
  ΤΟΠΙΚΌΣ  ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΥΧΟΣ  ΞΕΝΑΓΟΣ   
  Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

  
  

Δεν περιλαμβάνονται: 

 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά 
 Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο 

ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτομο / ανά ημέρα). 
 Προαιρετική  εκδρομή στο νησί  Γκόζο κόστους  40 €  κατά άτομο  20€ 

παιδικό..  
  

 

ΤΕΛΙΚΗ  ΤΙΜΗ ΚΑΤΑ  ΑΤΟΜΟ  ΣΕ  ΔΙΚΛΙΝΟ Η  ΤΡΙΚΛΙΝΟ  ΔΩΜΑΤΙΟ    :   595€    

ΔΙΑΦΟΡΑ  ΜΟΝΟΚΛΙΝΟΥ :                                                                           220€  

ΠΑΙΔΙΚΗ  ΤΙΜΗ     ΜΕΧΡΙ  11  YRS  OLD                                                        350€ 

Σημείωση: H σειρά των ξεναγήσεων μπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση 
του προγράμματος χωρίς να παραληφθεί καμία από αυτές. 

 
 


