
 
   

 

ΜΑΛΤΑ 
 

Ατομικό Ταξίδι στην μεσογειακή Μάλτα  

Επηρεασμένη από διάφορους πολιτισμούς, η Μάλτα διαθέτει πολλά «πρόσωπα», αλλά μία και μοναδική 
ταυτότητα που δημιουργήθηκε μέσα από μια πλούσια ιστορία και αντανακλάται στα μεγαλιθικά μνημεία, τις 
μεσαιωνικές πόλεις, αλλά και τα παραδοσιακά χωριά της, όπου οι κάτοικοι δεν χάνουν ευκαιρία να 
διασκεδάσουν με κάθε αφορμή. Από τις βόρειο αφρικανικές και τις αραβικές επιρροές της, μέχρι την 
εμπνευσμένη από τη Σικελία κουζίνα της, η Μάλτα είναι ένας μικρόκοσμος της Μεσογείου. Λίγες ευρωπαϊκές 
χώρες έχουν τόσο συμπυκνωμένη ιστορία, αρχιτεκτονική και τόσες όμορφες παραλίες, σε τόσο μικρή έκταση. 
Αν και μικρή, η νησιωτική αυτή χώρα διαθέτει μεγάλη και πλούσια ιστορία, ενώ φαίνεται πως κατοικείται από 
τη Νεολιθική εποχή (4η χιλιετία π.Χ.). Η στρατηγική της θέση και τα λιμάνια της στη μέση της Μεσογείου, 
προσέλκυσαν ανά τα χρόνια Φοίνικες, Έλληνες, Ρωμαίους, Άραβες, Νορμανδούς, Σταυροφόρους, Γάλλους και 
τέλος τους Βρετανούς, με την αποικιακή περίοδο να διαρκεί μέχρι το 1964. Δέχθηκε πολλές επιρροές στη μακρά 
ιστορία της, αλλά δεν υπάρχει αμφιβολία: Η Μάλτα δεν αποτελεί απλώς μια ρωμαϊκή κατάκτηση ή κατάλοιπο 
της βρετανικής αποικιοκρατίας. Αυτό το νησιωτικό έθνος, έχει ένα ιδιόμορφο χαρακτήρα που εντυπωσιάζει: Από 
τους προϊστορικούς ναούς και την μπαρόκ αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας Βαλέτα, μέχρι την κουζίνα και τις 
γιορτές, αυτό το έθνος εκπέμπει μοναδική γοητεία. 

 
 
Τι μπορείτε να κάνετε στην Μάλτα 
 

• Εκδρομή στο νησί Γκόζο 

Για να φθάσουμε στο δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας το Γκόζο, 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. 
 

• 5D Experience 

Στην πρωτεύουσα Βαλέτα , για να βιώσουμε μια μοναδική εμπειρία! Το 5D της  Μάλτας είναι ένα θέατρο νέας 
γενιάς που διερευνά την ιστορία και τον πολιτισμό της Μάλτας & του Gozo με έναν διαδραστικό και 
συναρπαστικό τρόπο. Σε ένα εντυπωσιακό και πολύχρωμο χώρο με 3D ταινία, κινούμενα καθίσματα,ψεκασμό 
νερού, μυρωδιές και εκρήξεις αέρα! 

 

• Εκδρομή Μόστα Μντίνα Ραμπάτ 

Θα έχετε την ευκαιρία τον εντυπωσιακό καθεδρικό ναό της Μόστα με τον μεγαλύτερο τρούλο στο νησί και στη 
συνέχεια θα μεταφερθούμε στο λόφο του Ραμπάτ για την επίσκεψη στη Mdina την «Σιωπηλή Πόλη», 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 
 
 
 



 
 
Σημείωση:   
Όλες οι παραπάνω τιμές είναι NET και είναι βασισμένες στον οικονομικότερο ναύλο. Όλα τα ανωτέρω πακέτα 
είναι κατόπιν ζήτησης και διαθεσιμότητας. 
 
 
Αναχωρήσεις: Ιούλιος-Αύγουστος 
 
 
ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Αεροπορικά εισιτήρια Αθήνα –Μάλτα – Αθήνα  

• 1 αποσκευή 20 κιλών ανά άτομο. 

• Μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο της Βιέννης. 

• 3,4 διανυκτερεύσεις στην Μάλτα ανάλογα το πακέτο της επιλογής σας 

• Πρωινό καθημερινά 

• Ξενάγηση στην Βαλέτα.   

• Ελληνόφωνος  Ξεναγός κατά την διάρκεια της ξενάγησης 

• Ενημερωτικά έντυπα. 

• Φ.Π.Α 

 
ΔΕΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ: 

• Φόροι αεροδρομίων (150 €). 

• Είσοδοι μουσείων, ανακτόρων και στα διάφορα αξιοθέατα. 

• Ό,τι αναφέρεται ως προαιρετικό ή προτεινόμενο και ό,τι ρητά δεν αναγράφεται στα περιλαμβανόμενα. 

 
 

 

 

 

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΟ ΤΙΜΗ 

 
4 ΗΜΕΡΕΣ 

3* Κεντρικό  
- 

4* Κεντρικό 

295 €/άτομο  
- 

345 €/άτομο  

5 ΗΜΕΡΕΣ 
3* Κεντρικό  

- 
4* Κεντρικό 

325 €/άτομο  
- 

385 €/άτομο 

 
 
 


