
 

 

Μάλτα ,το νησί των Ιπποτών 3ημ & 5ημ , 
αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη , 

28Η Οκτωβρίου ,Οργανωμένα Mini Groups  
 

Αναχωρήσεις 
3ημέρες : 28/10-30/10 
5ημέρες : 24/10-28/10 

 
1η μέρα: Πτήση – Μάλτα –Ξενάγηση πόλης – τακτοποίηση στα δωμάτια  
 
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..Για το βράδυ σας προτείνουμε να 
επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian, που σφύζουν από ζωή, 
διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια, μπαρ. Το Paceville, στην άκρη του 
St. Julian, είναι το νυχτερινό επίκεντρο, γεμάτο μπαρ, κλαμπ και τουρίστες. Οι 
ντόπιοι κάνουν passeggiata, δηλαδή βόλτα, στον παραλιακό δρόμο, ο οποίος, 
αν τον κοιτούσες από ψηλά θα έμοιαζε με κορδέλα, διατρέχοντας αναρίθμητους 
κόλπους, λιμανάκια και μαρίνες. 
  
2η μέρα: Μάλτα – Μόστα – Μεδίνα –Ραμπάτ - Τα Άλι  - Προαιρετική 
επίσκεψη στο χωριό του Ποπάυ  
  
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. Για το 
απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ένα αξιοθέατο διαφορετικό από τα 
υπόλοιπα και αυτό είναι το πολυφωτογραφημένο Χωριό του Ποπάυ (Popeye 
Village). Πρόκειται ουσιαστικά για το μέρος που γυρίστηκε η ταινία “Ποπάυ” με  
τον Ρόμπιν Γουίλιαμς το μακρινό 1980 και το οποίο σήμερα λειτουργεί ως 
θεματικό πάρκο με τα σπίτια των χαρακτήρων, φανταστείτε κάτι σαν μια μικρή 
Ντίσνειλαντ. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με 
την άμαξα, να φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950, να 
δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι και για τις 
σούπες λαχανικών. 
 
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 
 
Μετά το πρωινό, θα αναχωρήσουμε για τη 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. 
 
Μετά το πρωινό μας και με τις καλύτερες εντυπώσεις  μεταφορά στο αεροδρόμιο 
για την πτήση της επιστροφής. 

 



 

 
 

Ένας προορισμός – 3 προγράμματα 
 

Go Light – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο περιλαμβάνει 
αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης  ,διαμονή με πρωινό 
,ξενάγηση πόλης ,μεταφορά από/προς αεροδρόμιο ασφάλεια 
αστικής ευθύνης (το πρόγραμμα πραγματοποιείται από 2 
άτομα και άνω)  
 
All inclusive – Οργανωμένη Εκδρομή: To πακέτο 
περιλαμβάνει αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης 
,διαμονή με πρωινό ,τρεις ξεναγήσεις στον νησί(ξενάγηση 
Βαλέτας , Μόστα – Μεδίνα –Ραμπάτ - Τα Άλι, Ξενάγηση στις 
Τρείς Πόλεις και τη Μάρσασλοκ (κόστος + 80€ το άτομο από 
το πρόγραμμα Go Light)  
 
Ατομικό Πακέτο: To πακέτο περιλαμβάνει αεροπορικά 
εισιτήρια οικονομικής θέσης ,διαμονή με πρωινό ,ασφάλεια 
αστικής ευθύνης(κόστος - 70€ το άτομο από το πρόγραμμα 
Go Light)  

 

 
 
 



 

 

Μάλτα 3ημ. το νησί των Ιπποτών  
“Go Light” 28/10-30/10   

Ξενοδοχεία  
3ημέρες 

Early booking 

3ημέρες 
Κανονική Τιμή 

Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι καυσίμων  

145€  

Windsor 4*, SLIEMA 299€  349€ 199 € Δρομολόγιο Πτήσεων 
  

Θεσσαλονίκη.-Μάλτα 
09.10-09.55 

 
Μάλτα -Θες/νίκη 

20.55-23.30 

 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου : 
 + 50%  

Golden Tulip Vivaldi 

Hotel 4*  ,St.JULIANS 
329€ 379€ 199 € 

Cavalieri Art 

4*,St.JULIANS 

 

349€ 399€ 199 € 

Grand Hotel 
Excelsior 5*, 

Valetta 

425€ 475€ 249 € 

All inclusive Πρόγραμμα + 80€ το άτομο 
Ατομικό Πακέτο - 70€ το άτομο 

 

Μάλτα 5ημ. το νησί των Ιπποτών  
“Go Light” 24/10-28/10   

Ξενοδοχεία  
5ημέρες 

Early booking 

5ημέρες 
Κανονική Τιμή 

Παιδί 
 2-12 

Φόροι αερ & επίναυλοι καυσίμων  

145€  

Windsor 4*, SLIEMA 219€  269€ 99 € Δρομολόγιο Πτήσεων 
  

Θεσσαλονίκη.-Μάλτα 
14.45-15.25 

 
Μάλτα -Θες/νίκη 

06.10-08.45 

 
 

Επιβάρυνση μονόκλινου : 
 + 50%  

Golden Tulip Vivaldi 

Hotel 4*  ,St.JULIANS 
249€ 299€ 99 € 

Cavalieri Art 

4*,St.JULIANS 
269€ 319€ 99 € 

Grand Hotel 
Excelsior 5*, 

Valetta 

419€ 465€ 199 € 

All inclusive Πρόγραμμα + 80€ το άτομο 
Ατομικό Πακέτο - 70€ το άτομο 

 

https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=7068&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=7068&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=7068&do_request&results_source=ACC_AVAIL
https://www.bedsonline.com/accommodation/factsheet?SID=e13f70dfbccb1fb93a8a54f67a8417a1&id=7068&do_request&results_source=ACC_AVAIL


 

 
  

 

   
   

  
 

   

   

  

  

  
 

 
 

  

   

   
  

 
 

 
 

 
 

 

  

 
 

  

 
 

 
 

 

 

 
 

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)

•  Περιηγήσεις  –  ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα που θα επιλέξετε

•  Έμπειρος αρχηγός  –  συνοδός του γραφείου μας

•  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

•  Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο 35€-40€ ,το άτομο
•   Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων

Παρακαλώ όπως διαβάσετε με προσοχή και τα παρακάτω

Σημαντικές σημειώσεις  :

•  Οι παραπάνω τιμές έχουνε κοστολογηθεί με οικονομικούς αεροπορικούς
  ναύλους και προϋποθέτουν έγκαιρη κράτηση  .Σε περίπτωση αύξησης
  τιμών, θα υπάρχει επιβάρυνση τιμής .Ελέγξτε διαθεσιμότητα με τους
  πωλητές μας

•  Tα προτεινόμενα ξενοδοχεία είναι ενδεικτικά ποιότητας και τοποθεσίας

•  Η μεταφορά από/προς το αεροδρόμιο και η ξενάγηση πόλης
  πραγματοποιούνται ακόμα και δύο άτομα μόνα

•  Δεν είναι υποχρεωτικό να συμμετέχετε στις προαιρετικές δραστηριότητες

•  Η πραγματοποίηση προαιρετικών εκδρομών προϋποθέτει ελάχιστο
  αριθμό συμμετοχών και η τελική τιμή διαμορφώνεται βάση συμμετοχής

•  Πληρώστε έως 12 άτοκες δόσεις το ταξίδι σας με την πιστωτική σας
  κάρτα

•  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 αύξησης των τιμών εισόδου σε μουσεία ή θεάματα 
,επίναυλους καυσίμων ή δημοτικών φόρων κτλ, η αύξηση επιβαρύνει τον 
πελάτη  

 
 

 
Τρόπος κράτησης ,πληρωμής : 
 
Την κράτηση σας μπορείτε να την πραγματοποιήσετε με τις τρεις τρόπους  
 
Α)με επίσκεψή σας στο γραφείο και πληρωμή με μετρητά ,χρεωστική ή 
πιστωτική κάρτα  
Β)ηλεκτρονικά με του online συστήματός μας κρατήσεων με χρήση κάρτας σε 
ασφαλές περιβάλλον τράπεζας ή με αντικαταβολή σε κάποιο τραπεζικό μας 
λογαριασμό. Διαθέτουμε και τις τέσσερις συστημικές τράπεζες Εθνική ,Alpha 
,Πειραιώς &  Eurobank * 
Γ)τηλεφωνικά λαμβάνοντας τις πληροφορίες προφορικά και συμπληρώνοντας τη 
φόρμα κράτησης που θα λάβετε στο email σας .Η πληρωμή γίνεται με 
αντικαταβολή σε τραπεζικό λογαριασμό 
 
*Λόγο των συνεχόμενων ανατιμήσεων των αεροπορικών ναύλων ,ενδέχεται οι 
τιμές στο online σύστημα κρατήσεων να μην ισχύουν και να υπάρχει αύξηση 
τιμής .Η τελική τιμή επιβεβαιώνεται με τη σύμβαση συμμετοχής .Σε κάθε 
περίπτωση αν η τιμή που κλείσατε την εκδρομή ,με την τελική τιμή είναι άλλη 
σας επιστρέφονται άμεσα η προκαταβολή σας  

 
➢ Μπορείτε να πληρώσετε το σύνολο της εκδρομής έως 12 άτοκες δόσεις 

με πιστωτική κάρτα  
➢ Η εξόφληση της εκδρομής γίνεται 15ημέρες προ αναχώρησης ,χωρίς πρότερη 

από εμάς ενόχληση  
 

Ολοκλήρωση κράτησης – Ενημερωτικό εκδρομής   : 
 

➢ Η κράτηση ολοκληρώνεται και θεωρείται ενεργή με τη λήψη και 
υπογραφή από τον πελάτη της σύμβασης συμμετοχής ,σε κάθε άλλη 
περίπτωση είναι εκκρεμή  

➢ Το ενημερωτικό της εκδρομής με τις τελευταίες λεπτομέρειες το λαμβάνεται με 
email 72-24 ώρες .Το πρόγραμμα είναι το αναρτημένο στην ιστοσελίδα μας  

➢ Τις κάρτες επιβίβασης (check in) τις λαμβάνουνε 48-24 ώρες προ πτήσεων  
 

 


