
ΜΑΛΤΑ 4,5ημ. – 26Η & 28Η Οκτωβρίου ,

Οργανωμένη εκδρομή & Διακοπές ,από 

Θεσσαλονίκη  

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 

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 
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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 επιστροφής. 

Πρωινό και μεταφορά στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 

 

 

Σημειώσεις : Στο 4ήμερο πρόγραμμα, δεν παραλείπεται κάτι από το 5ήμερο 

πρόγραμμα ,αλλά συγχωνεύονται οι μέρες   

 

 

Μάλτα 4ημ. 22/10-25/10 ,29/10-01/11  

με πτήσεις της Ryanair. 

Ξενοδοχεία  4ημέρες 
Early booking 

4ημέρες 
Κανονική Τιμή 

Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι καυσίμων 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   

Palazzo Violetta 

Boutique 4*, 
SLIEMA 

235 € 285 € 99 € 

Ryanair (4ημ) 

Θες/νίκη.-Μάλτα-Θες/νίκη 

  09.10 – 09.55 / 14.35-17.10 

 

Ryanair (5ημ) 

Θες/νίκη.-Μάλτα-Θες/νίκη 

  17.35-18.20 / 06.10-06.45 

  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 50%  

Cavalieri Art 4*, 
St.JULIANS 

270 € 320 € 99 € 

Mercure 

St.Julians 4*plus, 
St.JULIANS 

295 € 345 € 99 € 

Grand Hotel 

Excelsior 5*, 
           Valetta 

395 € 445 € 99 € 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκδρομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 50 € το άτομο 



Μάλτα 5ημ. 25/10-29/10 

με πτήσεις της Ryanair. 

Ξενοδοχεία  5ημέρες 
Early booking 

5ημέρες 
Κανονική Τιμή 

Παιδί 

 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι καυσίμων 

ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ   

Palazzo Violetta 

Boutique 4*, 
SLIEMA 

275 € 335 € 99 € 
Ryanair (4ημ) 

Θες/νίκη.-Μάλτα-Θες/νίκη 

  09.10 – 09.55 / 14.35-17.10 

 

Ryanair (5ημ) 

Θες/νίκη.-Μάλτα-Θες/νίκη 

  17.35-18.20 / 06.10-06.45 

  

 
Επιβάρυνση μονόκλινου : + 50%   

  

Cavalieri Art 4*, 
St.JULIANS 

319 € 370 € 99 € 

Mercure 

St.Julians 4*plus, 
St.JULIANS 

349 € 395 € 99 € 

Grand Hotel 

Excelsior 5*, 
           Valetta 

469 € 509 € 99 € 

Σε περίπτωση που επιθυμείτε εκδρομικό πρόγραμμα , 

οι παραπάνω τιμές αυξάνονται κατά 50 € το άτομο 

 

Οι τιμές περιλαμβάνουν:  
 

• Αεροπορικά εισιτήρια με τη Ryanair για το δρομολόγιο 

Θεσσαλονίκη – Mάλτα – Θεσσαλονίκη  
• Δύο χειραποσκευές ανά άτομο (μία Χειραποσκευή 10 κιλών & μία μικρή 

τσάντα να χωράει κάτω από το κάθισμα) 

• Προτεραιότητα και κρατημένη θέση . 

• Μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο. 

• Τις περιηγήσεις, εκδρομές, ξεναγήσεις του προγράμματος, σε 

περίπτωση που επιλέξετε εκδρομικό πρόγραμμα (+50€ το άτομο) 

• Διαμονή  στο ξενοδοχείο με πρωινό καθημερινά 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης  

• Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων 

 

Δεν Περιλαμβάνονται: 

 

• Ότι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό  
•  Είσοδοι σε μουσεία και πάρκα, τρένα , Κρουαζιέρες  
•  Δημοτικοί φόροι  
• Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο 35€-40€ ,το άτομο  



 

Σημειώσεις: 
 
•  Η σειρά του προγράμματος μπορεί να διαφοροποιηθεί ,χωρίς να 

παραληφθεί οποιοδήποτε ουσιαστικό κομμάτι στην εκδρομή 

• Δεν απαιτείται διαβατήριο .Ταξιδεύουμε με ταυτότητα νέου τύπου 

τελευταίας 15ετίας . Τα ταξιδιωτικά έγγραφα είναι προσωπική ευθύνη του 

ταξιδιώτη 

• Η εκδρομή ενδείκνυται για όλες τις ηλικίες   

• Οι εκδρομείς οφείλουν να προσαρμοστούν στους υγειονομικούς 

κανόνες της χώρας που επισκεπτόμαστε και να φέρουν τα απαιτούμενα 

έγγραφα  .Το γραφείο λειτουργεί μόνο συμβουλευτικά  

• Φροντίστε πριν την αναχώρηση σας να λάβετε όλες τις απαραίτητες 

πληροφορίες για το ταξίδι σας από τον πωλητή που σας εξυπηρέτησε 

• Σε περίπτωση που κάποιο ξενοδοχείο δε συγκεντρώσει τις απαραίτητες 

κρατήσεις ,σας προτείνεται εφάμιλλο, ώστε ο κόσμος να 

συγκεντρώνεται σε ένα καταλύματα και να διευκολύνεται η εκτέλεση του 

προγράμματος των ξεναγήσεων – περιηγήσεων   

 

 

 
 
 

 

Θέλετε να κλείσετε νωρίς την εκδρομή σας για να κερδίσετε τις τιμές Early 

booking ,αλλά αγχώνεστε μη σαν συμβεί κάτι μέχρι τη μέρα της αναχώρησης ? 

Θέλετε να έχετε επιπλέον καλύψεις και στο ταξίδι σας ? 

 

Σας έχουμε τη λύση. Με 25€ ,μπορείτε να κάνετε επιπλέον ταξιδιωτική ασφάλιση 

και να διασφαλίσετε μεταξύ άλλων:  

 

1)Επιστροφή χρημάτων για λόγους Covid και καλύψεις Ιατρικών εξόδων στον 

προορισμό 

2)Επιστροφή χρημάτων για λόγους υγείας μέχρι και 1ου βαθμού συγγένειας 

3)Κάλυψη Ιατρικών εξόδων στον προορισμό  

4)Αποζημίωση για απώλεια ή καθυστέρηση αποσκευών  

5)Βοήθημα σε περίπτωση απώλειας ταυτότητας ή διαβατηρίου  

 

Ζητήστε να σας αποστείλουμε αναλυτικά το συμβόλαιο με όλες τις καλύψεις 

 

 


