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 Μάλτα το Νησί των Ιπποτών 

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 14-18 Αυγούστου 2019  5 ηµέρες  
Με απευθείας πτήσεις AIR MALTA από Θεσσαλονίκη 

   
Λίγα λόγια για τη Μάλτα: Το νησιωτικό σύµπλεγµα στο κέντρο της 
Μεσογείου, ένας τόπος συγκλονιστικά αξιόλογος µε έντονες επιρροές από 
τους Φοίνικες, Ρωµαίους, Άραβες, Νορµανδούς, Ιωαννίτες  Ιππότες και 
τους Βρετανούς. Εκπληκτική αρχιτεκτονική, ιστορική διαδροµή στα βάθη 
της ιστορίας, σύγχρονη εικόνα και απεικόνιση του γαλάζιου χρώµατος της 
θάλασσας στην ώχρα των ιστορικών κτιριακών συγκροτηµάτων. Απλοί και 
φιλόξενοι άνθρωποι, καθηµερινές εξαιρετικά ενδιαφέρουσες διαδροµές, 
ένα ταξίδι που σίγουρα θα ικανοποιήσει! 

 
ΤΙΜΕΣ  ΑΤΟΜΙΚΟ ΤΑΞΙ∆Ι 

Aναχώρηση Ξενοδοχείο Περιοχή ∆ιατροφή 
Τιµή 

δίκλινο 

Παιδική 
τιµή  
2-11 

Επιβάρυνση 
Μονόκλινου 

Πτήσεις 

14/ΑΥΓ 
5 ηµέρες 

Park 4* standard 
http://park-

hotel.sliema.hotels-

mt.com/el 

Sliema Πρωινό 395 € 295 € 180 € 

Αir Malta                     
Θεσ/νίκη-Μάλτα 
KM 7355 07.00-

07.50               
Μάλτα- Θεσ/νίκη 
KM 7354 23.00-

01.45 
 
 
 

Airport Taxes + 
επίναυλος 
καυσίµων 

145 € 

Kennedy Nova 4* 
standard 

(standard room) 
http://kennedynova.c

om/ 

Sliema Πρωινό  465 € 295 € 195 € 

Diplomat 
4*standard 

http://www.diplomat.

com.mt/ 
 

Sliema  Πρωινό 465 € 295 € 195 € 

Be Hotel standard 
St. Julians 4* 

https://behotelmalta.c

om/en/ 
 

St. 
Julians 

Πρωινό 495 € 295 € 240 € 



Τhe Waterfront 
4* sup. 

www.waterfronthote
lmalta.com 

 

Sliema Πρωινό 545 € 295 € 290 € 

 

Cavalieri 4*sup. 
www.cavalierihotel.

com 
 
 

St. 
Julians 

Πρωινό 
 

545 € 295 € 290 € 
 

 

Golden Tulip 
Vivaldi 4*sup. 

https://vivaldi.goldent

ulip.com 

 

St. 
Julians  

Πρωινό  545 € 295 € 290 €  
 

 
Σε  περίπτωση που επιθυµείτε εκδροµικό ταξίδι η τιµή αυξάνεται κατά 60 € ανά ενήλικα και 50 € ανά 
παιδί. 
Στο ατοµικό ταξίδι περιλαµβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια, διαµονή για 4 διανυκτερεύσεις µε πρωινό 
στο ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
Σε  αυτούς  που  επιθυµούν  ατοµικό ταξίδι  ΑΛΛΑ &  µεταφορές από και προς το αεροδρόµιο & ξενάγηση 
στην Βαλλέτα την 1η ηµέρα τιµή 30 €  ανά ενήλικα και 15 € ανά  παιδί. 
 
 
ΣΗΜΑΝΤΙΚΕΣ  ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ  ΤΑ  ΞΕΝΟ∆ΟΧΕΙΑ 
∆εδοµένου ότι η επιλογή του ξενοδοχείου είναι πρωταρχικός  παράγοντας για την πετυχηµένη διαµονή –
του επισκέπτη στην Μάλτα, πρέπει να προσέξετε τα ακόλουθα: 
 
Park 4* stαndard: Βρίσκεται σε εξαιρετικά κεντρική θέση αλλά η κατηγοριοποίηση του από την Μαλτέζικη 
νοµοθεσία δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις της αντίστοιχης κατηγορίας, άρα προσδιορίζεται ως 3* 
ξενοδοχείο. 
Κennedy & Diplomat 4* standard: Θεωρούνται απλά 3*std ξενοδοχεία αλλά σε πολύ καλό κεντρικό 
σηµείο. 
Βe Hotel 4*: Είναι εξαιρετική επιλογή για όσους επιθυµούν έντονη διασκέδαση µε τον αντίστοιχο  θόρυβο 
σε κεντρική θέση χωρίς όµως µεγάλους κοινόχρηστους χώρους. 
Waterfront, Cavalieri, Golden Tulip 4*superior :Aνήκουν στην κατηγορία  4*superior & καλύπτουν (λόγω 
θέσης ,διακόσµησης & γενικότερων χαρακτηριστικών) τις απαιτήσεις των Ελλήνων ταξιδιωτών στην 
αντίστοιχη  κατηγορία. 

Εκδροµικό Πρόγραµµα 

1η ηµέρα   Τετάρτη 14/08 : ΠΤΗΣΗ ΓΙΑ ΜΑΛΤΑ – ΒΑΛΕΤΤΑ  
(Ξενάγηση πόλης)- Βραδινή  περιήγηση. 
Συγκέντρωση το πρωί στο αεροδρόµιο Μακεδονία και αναχώρηση για Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόµιο της 
Μάλτας µετά από πτήση µιάµισης ώρας. Αναχώρηση για την ξενάγηση στην περίφηµη πρωτεύουσα του 
τάγµατος των Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Valletta. 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. ∆ιασχίζοντας την πύλη της Floriana  (Floriana  Gate) 
το τοπίο µας µεταφέρει νοητά στη περίοδο των Ιωαννιτών  Ιπποτών ,εκπληκτικά κτίρια, πανέµορφα 
µπαλκόνια µε ξύλινες κατασκευές σε έντονα χρώµατα , παρεκκλήσια και ο  εντυπωσιακός καθεδρικός ναός 
του St.Publio µας προϊδεάζει για τις εικόνες που θα ακολουθήσουν. Ήρθε η ώρα να συναντήσουµε το 
σιντριβάνι µε τους Τρίτωνες ( Triton Fountain ) και να προσπεράσουµε ένα από τα πλέον αρχοντικά 
ξενοδοχεία της Μεσογείου – Το Phoenicia εξαιρετική επιλογή  για ένα ρόφηµα στο µοναδικό από πλευράς 
καλαισθησίας και κάλους του. Όλα γύρω µας  είναι ανακαινισµένα από τον µοναδικό αρχιτέκτονα Renzo 
Piano η Valletta µας  υποδέχεται σε  ένα σύµπλεγµα κατασκευών, 70 µέτρα πάνω  από την επιφάνεια της 
θάλασσας, τείχη και ακροπύργια, τάφροι  και πολεµίστρες συνθέτουν µια εικόνα µιας µεσαιωνικής  πόλης – 
κάστρου, πολιτιστική πρωτεύουσα της Ευρώπης το 2018 που όµοια της δεν θα συναντήσετε πουθενά στον 
κόσµο! Η προσπάθεια µας την πρώτη ηµέρα , είναι να αποκτήσουµε όσο το δυνατό, µια περισσότερο 
συγκροτηµένη άποψη της. Τα ‘’auberge ‘’ (οι αρχοντικές κατοικίες ) των Ιωαννιτών Ιπποτών, το  
γκρεµισµένο από τους βοµβαρδισµούς του Β΄Παγκοσµίου πολέµου κτίριο της Όπερας, η Παναγία της Νίκης 
(Our Lady of Victory ) το πρόσφατα κατασκευασµένο κοινοβούλιο, το Πρωθυπουργικό γραφείο, είναι 
µερικές µόνο από τις εικόνες που θα θαυµάσουµε πριν επισκεφθούµε τους κήπους της Baracca  , ένα από 



τα οµορφότερα σηµεία της πρωτεύουσας µε καταπληκτική θέα, στο Μεγάλο Λιµάνι (Grand Harbour ) και τις 
Τρείς Πόλεις  (Three Cities ). Ο Καθεδρικός ναός  του Αγ. Ιωάννη µε τους πίνακες του Caravaggio θα µας 
αφήσει άναυδους µε το καταπληκτικό εσωτερικό διάκοσµο του. Η κεντρική πλατεία µε το Palazzo των 
Ιπποτών ( Παλαιό Κοινοβούλιο ) αλλά και κατοικία των Μαγίστρων κατά τη διάρκεια  της παντοδυναµίας 
του Τάγµατος (1530-1798), η πρόσφατα ανακαινισµένη κλειστή αγορά ( Il Suq tal Belt )µε τα αγροτικά 
προϊόντα της Μαλτέζικης γης, είναι µερικά µόνο από τα σηµεία που θα επισκεφθούµε. Στον ελεύθερο 
χρόνο σας ,θα σας προτείνουµε να διασχίσετε τα στενά δροµάκια παράλληλα και κάθετα µε τον κεντρικό 
πεζόδροµο (Republic street ) να επισκεφθείτε τη Strait street µε τα ατµοσφαιρικά µικρά cafe τους κήπους 
Hastings , τη συνοικία της Αγ.Βαρβάρας (St.Barbara Bastions) µε  την υπέροχη θέα στο λιµάνι και το Fort 
Elmo στο βασικότερο σηµείο της Valletta ( παλαιά φυλακή όπου ‘’γυρίστηκε’’ η ταινία το Εξπρές του 
Μεσονυκτίου). Μεταφορά στο ξενοδοχείο µας ( το µεσηµέρι) Προσοχή:H διαδικασία  check-in σύµφωνα  µε  
την  κείµενη  Μαλτέζικη  νοµοθεσία  πραγµατοποιείται µεταξύ  15.00-15.45µµ.Το βράδυ στις 20.00µµ θα  
πραγµατοποιηθεί βραδινή περιήγηση στην περιοχή µας  Sliema. ∆ιανυκτέρευση. 
 
2η ηµέρα  Πέµπτη  15/08:  ΜΟΣΤΑ  – ΡΑΜΠΑΤ – ΜΕ∆ΙΝΑ  – ΚΗΠΟΙ ΑΓΙΟΥ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 
Μετά το πρωινό, αναχωρούµε για την ξενάγηση στο κέντρο του νησιού, µε πρώτη επίσκεψη στο Καθεδρικό 
Ναό της Παναγίας στη Μόστα. Στην συνέχεια θα µεταφερθούµε στο λόφο του Ραµπάτ για την επίσκεψη στη 
σιωπηλή πολιτεία Μεδίνα , 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. Αµέσως µετά θα επισκεφθούµε την αριστοκρατική κοινότητα του Attard και 
τους περίφηµους κήπους του Αγίου Αντωνίου και το Προεδρικό µέγαρο. Επιστροφή στο ξενοδοχείο. 
∆ιανυκτέρευση. 
 
3η ηµέρα Παρασκευή  16/08 :  ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΚΡΟΥΑΖΙΕΡΑ ΓΑΛΑΖΙΑ ΜΑΛΤΑ & ΜΠΑΝΙΟ ΣΤΟ COMINO-
BLUE LAGOON & BΡΑ∆ΥΝΗ ΞΕΝΑΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΤΡΕΙΣ ΠΟΛΕΙΣ. 
Μετά το πρωινό µας συγκέντρωση στο λιµάνι  της Sliema και θα αναχωρήσουµε(  ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΑ – 
κόστος 25€ ανά  ενήλικα & 15€ παιδικό) για την ηµερήσια  κρουαζιέρα µας στις βραχονησίδες του  
Comino.Η  Bόρειο  -∆υτική πλευρά της Μάλτας κρύβει  υπέροχα τοπία ,γαλάζια νερά µε ξεχωριστές  
παραλίες. Θα   έχουµε στην διάθεση µας αρκετό  ελεύθερο  χρόνο για να χαρούµε την ηµέρα µας στην 
θάλασσα. Επιστροφή το  απόγευµα (  περίπου στις 1700) µεταφορά  στο ξενοδοχείο  µας Στις 19.30 µµ  θα  
ξεκινήσει η ξενάγηση  µας στην περιοχή των  τριών  πόλεων, ένα από τα οµορφότερα  σηµεία του νησιού. 
Πρόκειται για ένα  µοναδικό σύµπλεγµα αρχιτεκτονικών κατασκευών ,κάστρων, κατοικιών & σηµαντικών 
κτιρίων χτισµένα σε µία συγκλονιστική  θέση στο Μεγάλο Λιµάνι ( GRAND  HARBOUR). ∆ιανυκτέρευση. 
 
4η ηµέρα: Σάββατο 17/08: ΕΚ∆ΡΟΜΗ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΤΟΥ ΓΚΟΖΟ 
Μετά το πρωινό και για όσους το επιθυµούν προαιρετικά, ξεκινούµε για την ολοήµερη εκδροµή στο 
µαγευτικό νησάκι  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 την πρωτεύουσά του Rabat, µε το 
περίφηµο κάστρο, την παλιά πόλη, τη σπηλιά όπου κατοικούσε η νύµφη Καλυψώ. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. 
 
5η ηµέρα: Κυριακή 18/08 :BAΛΛΕΤΤΑ – ΜΑRSAXLOKK- ΠΤΗΣΗ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ 
Μετά το πρωινό µας (τα δωµάτια παραδίδονται στις 11.00) σας προτείνουµε να επισκεφθείτε ( κατ’ιδίαν ) 
την  Βαλλέττα για να θαυµάσετε την µεσαιωνική πρωτεύουσα & να αξιοποιήσετε τον ελεύθερο χρόνο  σας. 
Το  απόγευµα στις 18.00 θα σας παραλάβουµε από τα lobby των ξενοδοχείων ( µαζί µε τις αποσκευές σας) 
για να  σας µεταφέρουµε στο γραφικό ψαροχώρι Marsaxlokk. Eλεύθερος χρόνος & µεταφορά στο 
αεροδρόµιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
 
Σηµείωση: H σειρά των ξεναγήσεων µπορεί να αλλάξει για την καλύτερη εκτέλεση του προγράµµατος 
χωρίς να παραληφθεί καµία από αυτές. 
Περιλαµβάνονται  για όλους  : 
- Αεροπορικά εισιτήρια µε ναυλωµένη πτήση Θεσσαλονίκη – Μάλτα –     Θεσσαλονίκη µε  την  Air  Malta. 
- Περιλαµβάνει 8kg χειραποσκευή ανά άτοµο και βαλίτσα 20kg ανά άτοµο 
- Τέσσερις(4) διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο της επιλογής σας. 
- Πρωινό καθηµερινά στο ξενοδοχείο σας 
- Ασφάλεια αστικής ευθύνης. 
 



Στο Εκδροµικό ταξίδι περιλαµβάνονται: 
Mεταφορές από και προς το αεροδρόµιο της Μάλτας 
-Ξενάγηση στη Valletta την 1η ηµέρα. 
-Βραδινή περιήγηση  την 1η  ηµέρα 
-Ξενάγηση στην Mosta – Mdina και στους Κήπους του Αγ. Αντωνίου την 2η ηµέρα. 
-Βραδινή ξενάγηση  στις Τρεις Πόλεις(Senglea, Vitoriosa, Cospicua) την 3η  ηµέρα. 
-Περίηγηση στο  Marsaxlokk την 5η ηµέρα. 
-Ελληνόφωνος ξεναγός. 
 
Στο Ατοµικό  ταξίδι περιλαµβάνονται: 
Αεροπορικά εισιτήρια &  4  διανυκτερεύσεις στο ξενοδοχείο της επιλογής  σας. 
-Προσοχή σε περίπτωση που επιθυµείτε  µεταφορά  από και  προς το  αεροδρόµιο στην Μάλτα µαζί µε την 
ξενάγηση στην Βαλλέττα  την 1η ηµέρα κόστος 30€ ανά  ενήλικα &  15€ ανά  παιδί. 
 
∆εν περιλαµβάνονται: 
-Φόροι αεροδροµίων & επίναυλος καυσίµων (145 €) 
-Είσοδοι σε µουσεία και αρχαιολογικούς χώρους 
-Φιλοδωρήµατα, ποτά, αχθοφορικά 
-Τοπικοί δηµοτικοί φόροι οι οποίοι πληρώνονται απευθείας στο ξενοδοχείο (0,5€ ανά άτοµο / ανά ηµέρα). 
-Προαιρετική εκδροµή στο νησί Γκόζο κόστους 40 € κατά άτοµο 20€ παιδικό. 
-Προαιρετική εκδροµή  Γαλάζια Μάλτα κόστους 25 €  κατά άτοµο 15€  παιδικό. 


