
ΜΑΛΤΑ 5ημ. στα βήματα των Ιπποτών 

Prive μεταφορές – ξεναγήσεις και mini groups    
 

1η μέρα: Πτήση – Μάλτα 

Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για την Μάλτα.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. Ελεύθερος χρόνος στη 

διάθεση σας. Μεταφορά και τακτοποίηση στο ξενοδοχείο μας. 

Διανυκτέρευση. 
 

2η μέρα: Μάλτα – Μόστα – Μεδίνα –Ραμπάτ - Τα Άλι (προαιρετική) 

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 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- Ημέρα ελεύθερη ή προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο 

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 στο ξενοδοχείο. 

Διανυκτέρευση. 



4η μέρα: Μάλτα – Ξενάγηση στις Τρείς Πόλεις και τη Μάρσασλοκ 

(προαιρετική) 

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 επιστροφής. 

Πρωινό.Ελεύθερος χρόνος μέχρι αργά το απόγευμα.Μεταφορά στο 

αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 
 
 
 
 
 

          Μάλτα 5ημ. με πτήσεις της AEGEAN AIRLINES 
 

Αναχωρήσεις : κάθε Δευτέρα & Πέμπτη. 
 

Ξενοδοχεία 5ημέρες 
Παιδί 2-12 Φόροι αερ & επίναυλοι 

καυσίμων : 85 € 

Golden Tulip 

Vivaldi 4*, 
ST.JULIANS 

 

179 € 

 

59 € 

 
 
 
 
 

          AEGEAN AIRLINES 

Αθήνα-Μάλτα-Αθήνα          

14.30-15.40 / 16.15-19.15 

Cavalieri Art 4*, 
St.JULIANS 

195 € 
 

    59 € 

The Vincent 4*, 
VALLETTA 

209 € 59 € 

19 Rooms 4*, 
VALLETTA 

275€ 
 

59 € 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε ατομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές μειώνονται κατά 50 € το άτομο 



Σημειώσεις: 

• Το κόστος των προαιρετικών έχει υπολογιστεί με ελάχιστο αριθμό ατόμων. 

• Οι αναχωρήσεις που αναγράφονται δεν είναι δεσμευτικές και μπορείτε να επιλέξετε όποια 

ημέρα της εβδομάδας επιθυμείτε, εφόσον υπάρχουν διαθέσιμες πτήσεις. 

• Στις περιόδους υψηλής ζήτησης, αργιών, εκθέσεων και εκδηλώσεων οι τιμές ενδέχεται να 
παρουσιάσουν προσαυξήσεις. 

 
Οι τιμές περιλαμβάνουν: 

• Αεροπορικά εισιτήρια με την AEGEAN AIRLINES για το 

δρομολόγιο Αθήνα – Mάλτα – Αθήνα. 

• Mία Χειραποσκευή 8 κιλών.  
• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο. 
• Τις περιηγήσεις,εκδρομές,ξεναγήσεις του προγράμματος. 
• Διαμονή στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 
 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 

• Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες 

• Δημοτικοί φόροι 

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 
 

Ταξιδέψτε χωρίς άγχος , με ασφάλεια και σιγουριά !!! 
Καλύψεις Ταξιδιωτικής ασφάλειας(προαιρετικά) : 

 
✓ Επιστροφή των χρημάτων σας σε περίπτωση νόσησης COVID – 19 

✓ πριν την αναχώρηση. ( Επιστροφή 100% του καταβληθέντος ποσού.) 
✓ Έξοδα ξενοδοχείου λόγω καραντίνας ( COVID – 19). 

✓ Αποζημίωση για την απώλεια αποσκευών . 
✓ Έξοδα λόγω καθυστερημένης άφιξης των αποσκευών . 

✓ Επαναπατρισμός των συνταξιδευόντων μελών της οικογένειας του Ασφαλισμένου 
✓ Έξοδα διαμονής και επικοινωνίας του Ασφαλισμένου εξαιτίας απώλειας των 

ταξιδιωτικών του εγγράφων. 

✓ Έξοδα λόγω καθυστέρησης της πτήσης . 
✓ Έξοδα του Ασφαλισμένου εξαιτίας πρόωρης διακοπής του ταξιδιού του. 

✓ Έξοδα μετάφρασης (Απώλεια εγγράφων , νοσηλεία , διάγνωση κ.α). 
✓ Έξοδα για αποστολή φαρμάκων του Ασφαλισμένου. 

✓ Έξοδα για νομική υποστήριξη. 
✓ Έξοδα μετακίνησης και διαμονής , στενού συγγενή του Ασφαλισμένου που 

νοσηλεύεται. 
✓ Έξοδα νοσηλείας εκτός χώρας μόνιμης διαμονής. 

✓ Έξοδα ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης εκτός νοσοκομείου. 

 
 


