
ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ  ΜΑΛΤΑ  ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ  από Θεσσαλονίκη   
Κάθε Παρασκευή με Ryanair 

4 Ημέρες  /3  Νύχτες   
 

Λίγα λόγια για τη Μάλτα: 

Το νησιωτικό σύμπλεγμα στο κέντρο της Μεσογείου, ένας τόπος 
συγκλονιστικά αξιόλογος με έντονες επιρροές από τους Φοίνικες, 
Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Ιωαννίτες Ιππότες και τους Βρετανούς. 
Εκπληκτική αρχιτεκτονική, ιστορική διαδρομή στα βάθη της ιστορίας, 
σύγχρονη εικόνα και απεικόνιση του γαλάζιου χρώματος της θάλασσας 
στην ώχρα των ιστορικών κτιριακών συγκροτημάτων. Απλοί και φιλόξενοι 
άνθρωποι, καθημερινές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαδρομές, ένα ταξίδι 
που σίγουρα θα ικανοποιήσει! 

 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο Περιοχή Διατροφή Τιμή σε 
δίκλινο 

Παιδική 
τιμή 2-12 

ετών 

Επιβάρυνση 
Μονόκλινου 

Αεροπορική 
Εταιρεία/Πτήσεις 

Feb 2022 
CAVALIERI  

HOTEL  
. 

ST 
JULIANS  

 
 

ΠΡΩΙΝΟ 
 
 

 275€  - 75 € 

  FR 8293 
16.20 μμ -17.05μμ 

 
 FR 8292 

08.20 πμ -   10.55πμ 

 

1η ημέρα  18  Φεβρουαρίου -Παρασκευή: ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ – ΒΑΛΕΤΤΑ ( Περιήγηση  στην Πολιτιστική 
Πρωτεύουσα της Ευρώπης για το 2018 
Συγκέντρωση   στο αεροδρόμιο  Μακεδονία (14.00 μμ)   και αναχώρηση για Μάλτα( 16.20 μμ). Άφιξη στο αεροδρόμιο της 
Μάλτας  μετά  από τις  απαραίτητες  διαδικασίες μεταφορά  στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του 
Αγ. Ιωάννη, τη Valletta για  μία  πρώτη περιήγηση   στην μοναδική Καστρούπολη.  Αμέσως  μετά  θα  μεταφερθούμε  στην 
κοσμικότερη  περιοχή του νησιού στον Αγ. Ιουλιανό  (St.  Julians)  . Τακτοποίηση στα δωμάτια μας και στην συνέχεια   
βραδινή περιήγηση στα αξιοθέατα της περιοχής. 
  
2η ημέρα: 19 Φεβρουαρίου  -Σάββατο   ΜΟΣΤΑ  – ΡΑΜΠΑΤ – ΜΕΔΙΝΑ  -ΑΓ. ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ  

Μετά το πρωινό, αναχωρούμε για την ξενάγηση στο κέντρο του νησιού, με πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό Ναό της 
Παναγίας στη Μόστα. Στην συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη σιωπηλή πολιτεία 
Μεδίνα , 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. Αμέσως μετά θα 
επισκεφθούμε την εμπορική  πλευρά του Αγ. Ιουλιανού ( με το εμπορικό  κέντρο BE και τις  αναρίθμητες επιλογές  για 
καφέ και για φαγητό. Επιστροφή  στο  ξενοδοχείο μας . Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα   20  Φεβρουαρίου -Κυριακή  ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ   (Senglea,  Vitoriossa,  Cospicoua) – ΨΑΡΟΧΩΡΙ MARSAXLOKK-
VALLETTA  
Μετά το πρωινό μας, θα  γνωρίσουμε τις καταπληκτικές περιοχές των 3 πόλεων (The Τhree cities ) ένα μοναδικό 
σύμπλεγμα αρχιτεκτονικών κατασκευών κάστρων, κατοικιών και σημαντικών κτιρίων, κτισμένα σε μια συγκλονιστική 
θέση στο Μεγάλο Λιμάνι (Grand Harbour). Στη συνέχεια θα κινηθούμε προς τη νότια πλευρά του νησιού όπου θα 
επισκεφθούμε το ψαροχώρι   Marsaxlokk με  την περίφημη λαϊκή  αγορά και έπειτα μεταφορά στη   Βαλλέττα  όπου 
θαμ έχουμε ελεύθερο χρόνο.  Επιστροφή εξ’ ιδίων  όποια  ώρα επιθυμείται  με  αστικό  λεωφορείο ή ταξί. 
Διανυκτέρευση . 
      
4η ημέρα  21  Φεβρουαρίου - Δευτέρα  :Νωρίς  το  πρωί  μεταφορά  στο  αεροδρόμιο  για την πτήση της επιστροφής  μας  
στην Θεσσαλονίκη  (  08.20πμ -11.00 πμ) 



  

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

 
Τιμή  κατά   άτομο  275€  σε  δίκλινο  και τρίκλινο. 
(Απαιτείται   έγκυρη  προκράτηση  για  το  αεροπορικό  εισιτήριο )  

 Το  παραπάνω  πρόγραμμα  μόνο με την περιήγηση  στην  Βαλλέττα / και βραδινή  ξενάγηση  St.Julians  και 
μεταφορές  από και  προς  το  αεροδρόμιο  κοστίζει   235€ κατά  άτομο. 

 
 
Στο πρόγραμμα εκδρομών Περιλαμβάνονται: 
- Αεροπορικά εισιτήρια    πτήση Θεσσαλονίκη – Μάλτα – Θεσσαλονίκη. 
- Περιλαμβάνει  χειραποσκευή ανά άτομο   (  διαστάσεις  40cm  x 20 cm x 25 cm)  
- Μεταφορές από/προς το αεροδρόμιο της Μάλτας. 
- Τρείς (3) διανυκτερεύσεις στο  ξενοδοχείο  στο     Cavalieri hotel   
- Πρωινό  στο ξενοδοχείο ( καθημερινά). 
- Ξενάγηση στη   Valletta την 1η ημέρα. 
 -Ξενάγηση στην Mosta – Mdina . 
 -Ξενάγηση στο  Marsaxlokk  και στις Τρεις Πόλεις την 3η  ημέρα. 
- Ελληνόφωνος ξεναγός. 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
- Ασφάλεια Covid-19 (επιστροφή  χρημάτων σε  περίπτωση   νόσησης ) 
- Φόροι αεροδρομίων & επίναυλος καυσίμων  
 
 
Δεν περιλαμβάνονται: 
- Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
- Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά 
- Τοπικοί δημοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο (0,50€ ανά άτομα / ανά ημέρα). 
 
 


