
 
           

 
 

 

ΜΑΛΤΑ 
Το νησί της μεσογειακής μεγαλοπρέπειας και της μπαρόκ αρχιτεκτονικής. Τόσο κοντά στη χώρα μας, η μικρή 
Μάλτα είναι από τους ομορφότερους  προορισμούς. Ξαφνιάζει ευχάριστα τον επισκέπτη όταν ανακαλύπτει την 
πλούσια ιστορία του μέσα από τα μεγαλιθικά μνημεία, τις μεσαιωνικές πόλεις με τα μέγαρα της μπαρόκ 
αρχιτεκτονικής, αλλά και τα χαριτωμένα χωριά, όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν ευκαιρία να διασκεδάσουν με 
πανηγύρια, σχεδόν καθημερινά, στις γιορτές των αγίων.  
 

Αναχωρήσεις: 22/03                                                                                                                  5 ΗΜΕΡΕΣ 
1η μέρα, Αθήνα – Μάλτα (Ξενάγηση) – 5D Experience : 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 για την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη 
Βαλέττα. 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. Στη συνέχεια θα ζήσουμε 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, μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα, Μάλτα (Ξενάγηση Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, Εθνικό Πάρκο Τα Άλι) : Μετά το πρωινό μας θα 
ξεκινήσουμε τη ξενάγησή 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 επισκεφθούμε το φημισμένο εργοστάσιο παραγωγής φυσητού γυαλιού καθώς και το 
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.  
 

3η μέρα, Μάλτα (Ελεύθερη ημέρα) // Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο : Μετά το πρωινό, ελεύθερη 
ημέρα. Διαφορετικά, για όσους το επιθυμούν ξεκινάμε 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 οι 
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 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 στο ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 

4η μέρα, Μάλτα (Ξενάγηση στις Τρείς Πόλεις και τη Μάρσασλοκ) : 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 Βαλέττας 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 μέρα, Μάλτα – Πτήση για την Αθήνα : Πρωινό, χρόνος ελεύθερος & μεταφορά στο αεροδρόμιο για την 
πτήση της επιστροφής στην Αθήνα. 
 
 
 
 
 



  

*Επιβάρυνση για δωμάτια με θέα θάλασσα + € 50 το άτομο   
 

Περιλαμβάνονται: 
 Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα – Μάλτα – Αθήνα με την Aegean Airlines 
 1 αποσκευή μέχρι 23 κιλά & μια χειραποσκευή μέχρι 8 κιλά 
 Μεταφορές από / προς αεροδρόμιο της Μάλτας 
 4  διανυκτερεύσεις  στο ξενοδοχείο Golden Tulip Vivaldi 4*  
 Πρωινό μπουφέ καθημερινά 
 Ξενάγηση στη Βαλέττα & 5D experience  
 Εκδρομή  Μόστα, Μεδίνα, Ραμπάτ, Τα’άλι 
 Ξενάγηση στις Τρεις Πόλεις, Κοσπίκουα, Βιτοριόζα, Σενγκλέα και το εντυπωσιακό ψαροχώρι Μάρσασλοκ 
 Ελληνόφωνος Αρχηγός - Ξεναγός 
 Ταξιδιωτική ασφάλιση αστικής επαγγελματικής ευθύνης 
 Υπηρεσίες τοπικού αντιπροσώπου του γραφείου μας  

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 Φόροι αεροδρομίων: 150 € 
 Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων 
 Φιλοδωρήματα, ποτά, αχθοφορικά  
 Ό,τι αναφέρεται ως προτεινόμενο ή προαιρετικό  

 

Πτήσεις  22/03 με Aegean Airlines 

Πτήση Διαδρομή Αναχώρηση Άφιξη 

A3 730 Αθήνα – Μάλτα 14.40 15.35 

A3 731 Μάλτα – Αθήνα 16.10 19.00 

 

Σημειώσεις: 
Η σειρά του προγράμματος ενδέχεται να αλλάξει, χωρίς παραλείψεις, εφόσον κριθεί απαραίτητο από τον 
διοργανωτή για την καλύτερη διεξαγωγή του προγράμματος. 
Κόστος προαιρετικής εκδρομής στο νησί Γκόζο:  € 
To 5ήμερο πρόγραμμα περιλαμβάνει μια επιπλέον ελεύθερη μέρα. 
 
 

ΚΑΛΟ ΣΑΣ ΤΑΞΙΔΙ ! 

Τιμή συμμετοχής κατ’ άτομο 

Αναχώρηση Ξενοδοχείο 2κλινο 1κλινο 
Παιδική τιμή 
(2-12 ετών) 

22/03  
Golden Tulip Vivaldi 
Hotel  4* 

479 €  579 €  429 €  


