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Μάλτα, το νησί των Ιπποτών  
4 ημέρες αεροπορικώς από Θεσσαλονίκη  

Εγγυημένες αναχωρήσεις: 23/02/23 – 26/02/23  
& 16/03/23 – 19/03/23 

 

1η ημέρα: Πτήση – Μάλτα – Ξενάγηση πόλης – Τακτοποίηση στα δωμάτια  
Συγκέντρωση στο αεροδρόμιο και πτήση για τη Μάλτα. Άφιξη στο αεροδρόμιο της Μάλτας και 
αμέσως μετά θα κατευθυνθούμε με τη βοήθεια της τοπικής συνοδού-ξεναγού στο ξενοδοχείο. Για το 
βράδυ σας προτείνουμε να επισκεφθείτε τις γειτονικές πόλεις Sliema και St. Julian, που σφύζουν από 
ζωή, διαθέτοντας μεγάλα ξενοδοχεία, εστιατόρια και 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 ημέρα: Μάλτα – Βαλέτα – προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των 
Ιπποτών του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η ξενάγηση γίνεται με τα πόδια, γιατί η κυκλοφορία των 
αυτοκινήτων απαγορεύεται στην Παλιά Πόλη. Πρόκειται για μια μοναδική καστρούπολη με ιδιαίτερη 
ιστορική σημασία και απεριόριστη ομορφιά. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια που 
είναι διάσπαρτα με στοιχεία μιας άλλης εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, από 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. Συνεχίζουμε, για όσους 
το επιθυμούν, 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 κι η εναλλαγή των εικόνων που 
θα συναντήσετε θα σας πείσουν, σίγουρα, για το πόσο άξιζε η επίσκεψή σας στο νησί του Γκόζο. Θα 
επισκεφτούμε το Ggantija, με τα μοναδικά ευρήματα από τη Νεολιθική εποχή και  την πρωτεύουσα 
του Γκόζο, Βικτώρια, με το περίφημο κάστρο και την παλιά πόλη. Στη συνέχεια, θα επισκεφθούμε το 
παραδοσιακό χωριό Φοντάνα, όπου μπορείτε να αγοράσετε παραδοσιακά προϊόντα. Τέλος, θα 
δούμε το γραφικό ψαροχώρι Xlendi, όπου μπορείτε προαιρετικά να γευματίσετε. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 

3η ημέρα: Μάλτα – Μόστα – Μεδίνα – Ραμπάτ – Τα Άλι – Μάρσασλοκ – Προαιρετική 
επίσκεψη στο χωριό του Ποπάυ  
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση μας στο γεωγραφικό κέντρο της Μάλτας. Θα 
επισκεφτούμε τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο νησί. 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 κατά τον Μεσαίωνα πρωτεύουσα του 
νησιού. Θα περπατήσουμε στα πλακόστρωτα μεσαιωνικά δρομάκια για να δούμε τα κυριότερα 
σημεία της πόλης. Συνεχίζουμε για το παραθαλάσσιο στολίδι της Μάλτας με τις πολύχρωμες βάρκες, 
τη Μάρσασλοκ, όπου μπορείτε να δοκιμάσετε την κουζίνα της, που φημίζεται για το φρέσκο ψάρι 
και τις σούπες λαχανικών. Για το απόγευμα σας προτείνουμε μια βόλτα σ’ ένα αξιοθέατο διαφορετικό 
από τα υπόλοιπα, 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 το σαν μια μικρή 
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Disneyland. Για το δεύτερο βράδυ σας προτείνουμε να απολαύσετε μια βόλτα με άμαξα και να 
φωτογραφήσετε τα magic bus που είναι από το 1950. 
    

4η ημέρα: Μάλτα – Τρείς Πόλεις – Πτήση επιστροφής 
Μετά το πρωινό μας θα ξεκινήσουμε την ξενάγηση στις «τρεις Πόλεις», την Κοσπίκουα, τη Βιτοριόζα 
και τη Σέγκλεα, έδρα των Ιωαννιτών Ιπποτών κατά τη μεγάλη πολιορκία του 1565. Από τις επάλξεις 
τους θα απολαύσουμε τη μαγική θέα της Βαλέτας και θα περιπλανηθούμε στα Μεσαιωνικά στενά, 
με τα κτήρια της Ιερής Εξέτασης, των Μοναστηριών, την πλατεία των εκτελέσεων, το σπίτι του 
δήμιου. Το βράδυ θα μεταφερθούμε στο αεροδρόμιο για την πτήση της επιστροφής. 
 
 

Τιμοκατάλογος 23/02/23 – 26/02/23 
 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Alexandra 3* 

(St. Julian’s) 
149€ 249€ 115€ 215€ 115€ 215€ 60€ 

   Cavalieri Art 4* 
(St. Julian’s)   

179€ 279€ 105€ 205€ 145€ 245€ 75€ 

Mercure St. 
Julian's 4* plus 

(St. Julian’s) 
199€ 299€ 95€ 195€ 195€ 295€ 55€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 13/01/2023 

**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 
Πτήσεις με RYANAIR 23/02/23 – 26/02/23 

  

                 
23/02 

ΘΕΣΑΛΟΝΙΚΗ –  
MAΛΤΑ 

17:05 – 17:50 

26/02 
ΜΑΛΤΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
20:55 – 23:30 

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=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL
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Τιμοκατάλογος 16/03/23 – 19/03/23 

Ξενοδοχεία 
Early 

booking 
Κανονική 

τιμή 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

1ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 

Early 
booking 

2ο Παιδί 
2-12 ετών 
Κανονική 

τιμή 

Επιβάρυνση 
μονόκλινου 

Alexandra 3* 

(St.Julian’s) 
159€ 259€ 135€ 235€ 135€ 235€ 75€ 

Cavalieri Art 4* 
(St.Julian’s)  

189€ 289€ 110€ 210€ 145€ 245€ 85€ 

Mercure St. 
Julian's 4* plus 

(St.Julian’s) 
215€ 315€ 95€ 195€ - - 75€ 

*Οι early booking τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 20/01/2023 
**Φόροι αεροδρομίου & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

Πτήσεις με RYANAIR 16/03/23 – 19/03/23 

Σημειώσεις: 
- Η ροή του προγράμματος ενδέχεται να διαφοροποιηθεί χωρίς να παραληφθεί κάτι 
- Για την  πραγματοποίηση των προαιρετικών εκδρομών απαιτείται ελάχιστη συμμετοχή 
- Ατομικό πρόγραμμα (αεροπορικά εισιτήρια & διαμονή): -50€/άτομο 
- Προτεινόμενη ταξιδιωτική ασφάλιση (Covid19) : 20€/άτομο 

 
Περιλαμβάνονται: 

✓ Αεροπορικά εισιτήρια με την Ryanair για το δρομολόγιο Θεσσαλονίκη – Μάλτα – 
Θεσσαλονίκη 

✓ Μία  αποσκευή καμπίνας  10 κιλών και μία μικρή τσάντα ανά άτομο 
✓ Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της  Μάλτας 
✓ Περιηγήσεις και ξεναγήσεις σύμφωνα με το πρόγραμμα 
✓ Αρχηγός – συνοδός του γραφείου μας 
✓ Ελληνόφωνος, επίσημος τοπικός ξεναγός στις ξεναγήσεις του προγράμματος 
✓ Διαμονή στο ξενοδοχείο της επιλογής σας για 3 διανυκτερεύσεις με πρωινό καθημερινά 
✓ Ασφάλεια αστικής ευθύνης 
✓ Φ.Π.Α. 

 
Δεν περιλαμβάνονται: 

x Ό,τι δεν αναφέρεται στο πρόγραμμα ή αναφέρεται ως προαιρετικό 
x Είσοδοι σε μουσεία, αξιοθέατα, επισκέψιμους χώρους 
x Δημοτικοί φόροι ξενοδοχείων 
x Προαιρετική εκδρομή στο Γκόζο: 40€/ενήλικα & 30€/παιδί 
x Φόροι αεροδρομίων & επίναυλοι καυσίμων (και λοιπά): 145€ 

 

16/03 
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ –  

MAΛΤΑ 
17:05 – 17:50 

19/03 
ΜΑΛΤΑ – 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 
20:55 – 23:30 

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=14044&do_request&results_source=ACC_AVAIL

