
 

           

 

 
 

 

ΜΑΛΤΑ 
05/08, 12/08 & 19/08                                                                                                       5 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, ΑΘΗΝΑ- ΜΑΛΤΑ – ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΒΑΛΕΤΑΣ :  Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση με την 
Aegean Airlines. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας και αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε 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 μέρα,  ΜΟΣΤΑ - ΜΕΔΙΝΑ - ΡΑΜΠΑΤ- DINGLI CLIFFS : 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 λόφο του Ραμπάτ για 
την επίσκεψη στη Mdina την «Σιωπηλή Πόλη», 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. Χρόνος ελεύθερος και αναχώρηση για τις 
βραχώδεις ακτές Dingli , που είναι και το υψηλότερο σημείο του νησιού . Θα εντυπωσιαστείτε από την 
μοναδική θέα και το αίσθημα της ελευθερίας που νιώθει κανείς εκεί. Στη συνέχεια θα μεταφερθούμε στην 
παραλιακή εμπορική πόλη Σλιέμα , στην οποία θα βρείτε πολλά καταστήματα , παραλιακά καφέ και 
εστιατόρια. 
 
3η μέρα, ΜΑΛΤΑ- ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΗΜΕΡΑ – ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΚΟΖΟ (ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΗ) : 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 Ggantija, με τα μοναδικά ευρήματα από την Νεολιθική εποχή , την 
πρωτεύουσά 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 στη Μάλτα .  
(ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ 50 ΕΥΡΩ /ΕΝΗΛΙΚΑ & 25 ΕΥΡΩ /ΠΑΙΔΙ ΕΩΣ 12 ΕΤΩΝ) 
 
4η μέρα, ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΙΠΠΟΤΙΚΕΣ ΠΟΛΕΙΣ – 5D EXPERIENCE  : Μετά το πρόγευμα ελεύθερος 
χρόνος μέχρι το μεσημέρι που θα ξεκινήσουμε για την ξενάγηση στην 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 
μεταφερθούμε στην πρωτεύουσα Βαλέτα , για να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία! Το 5D της  Μάλτας 
είναι ένα θέατρο νέας γενιάς που διερευνά την ιστορία και τον πολιτισμό της Μάλτας & του Gozo με έναν 
διαδραστικό και συναρπαστικό τρόπο. Σε ένα εντυπωσιακό και πολύχρωμο χώρο με 3D ταινία, κινούμενα 
καθίσματα ,ψεκασμό νερού, μυρωδιές και εκρήξεις αέρα! Μετά το τέλος της προβολής ελεύθερος χρόνος. 
 
5η μέρα, ΜΑΛΤΑ - ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΑΘΗΝΑ: Πρόγευμα και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της 
επιστροφής. 
 
 



Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Ξενοδοχείο 2κλινο 1ΚΛΙΝΟ ΠΑΙΔΙ 2-12 ΣΕ EXTRA ΚΡΕΒΑΤΙ 

HOTEL ALEXANDRA 3* 465€ +150€ 385€ 

HOTEL GOLDEN TULIP VIVALDI  4* 535€ +220€ 435€ 

 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάλτα – Αθήνα με την Aegean Airlines 
 Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο της Μάλτας 
 4 διανυκτερεύσεις με buffet πρωινό σε ξενοδοχεία 3* & 4* 
 Ξενάγηση στη Βαλέτα 
 Εκδρομή Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, Dingli 
 Ξενάγηση στις Ιπποτικές Πόλεις, Βιτοριόζα και Σενγκλέα 
 Παρακολούθηση οπτικοακουστικού show 5D 
 Ελληνόφωνος Αρχηγός – Ξεναγός 
 Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης 
 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου μας 

 

ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΤΑΙ : 
 Φόροι (€150) 
 Είσοδοι σε μουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
 Προαιρετικές εκδρομές 
 Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά 

   

ΠΤΗΣΕΙΣ 

ΠΤΗΣΗ ΔΙΑΔΡΟΜΗ ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ ΑΦΙΞΗ 

Α3 730 ΑΘΗΝΑ-ΜΑΛΤΑ 13.20 14.10 

Α3 731 ΜΑΛΤΑ-ΑΘΗΝΑ 09.55 12.30 

 
Σημείωση :  Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, εφόσον κριθεί 
απαραίτητο από τον διοργανωτή για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. 
 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ!!! 


