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Malta med sin strategiske beliggenhet sør i Middelhavet har i flere århundrer vært midtpunktet for både 
seilingsruter og sivilisasjonen. Dette har gjort øyene ettertraktet for mange nasjoner og de har vært erobret 
og beskyttet av alle europeiske stormakter.  7000 år med historie og gjestfrihet har gjort Malta til en unik 
destinasjon. Øyenes fargerike historie blir gjenspeilet i den rike arkitekturen. Fra prehistoriske templer, palasser 
og imponerende fort til Middelalder- og Barokk-byer som ligger som en perfekt ramme rundt det hele.

Torsdag: Hjem - Malta Dere blir hentet med buss fra Grenland om 
morgenen og blir tatt med til Gardermoen. Her sjekker vi inn på flyet til 
Frankfurt, avgang kl.09,50. Etter 2 timer lander dere i Tyskland og går 
videre til Maltalfyet. Etter nye 2 timer lander dere på Malta kl.16,20 og tar 
plass i bussen som venter på å ta oss med de siste kilometerne til vårt gode 
San Antonia Hotel og Spa beliggende ved St Pauls Bay, hvor vi skal bo i 7 
netter. Felles middag om kvelden.
Fredag, lørdag, søndag, mandag, tirsdag og onsdag: På Malta 
Vi har frokost og middag inkludert hver dag. En dag drar vi på utflukt 
til Maltas hovedstad, Valletta. Her får vi med oss en lokalguide på en 
rundtur i byen. Hele Valletta er på UNESCOs verdensarvliste og vi besøker 
Barraca-hagene som er bygd på forsvarsverket som omgir byen, med flott 
utsikt over havet. Vi får også en guidet rundtur i byen med Auberge de 
Vastille et Leon og den imponerende St. Johan katedralen som noen av 
høydepunktene. Vi har også inkludert inngang til Malta Heritage som er en 
fantastisk 3D film og museum om maltas historie. En dag drar vi på utflukt 
til Vittoriosa og Senglea. Først besøker vi Vittoriosa hvor vi tar en vandretur 
i gamlebyen og får høre om det store slaget fra 1565. Vi besøker også St 
Lawrence kirken med historie tilbake til 11. tallet. Herfra fortsetter vi til 
Senglea med sitt imponerende fort langs vannet. En tredje dag drar vi på 
utflukt til Ghar Dalam grottene og museum, Hagar Qim tempet og Mnajdra 
tempelet - alle på UNESCOS verdensarvliste. Vi har med oss lokalguide 
som forteller den interessante historien til disse spennende stedene. 
En annen dag under oppholdet har vi også inkludert utflukt til naboøya 
Gozo. Vi blir hentet på hotellet med buss som tar oss med til fergeleiet 
og fergen over til Gozo. Her får vi oppleve fantastisk natur, og guiden 
forteller oss om den interessante historien. Vi har også inkludert inngang 
til Ggantija Tempelet før vi returnerer til hotellet utpå ettermiddagen. Den 
siste utfluktsdagen går til Mdina og Mosta. Vi starter med besøk i Mdina, 
som tidligere var Maltas hovedstad. Vi kan utforske de trange gatene, 
og får en fantastisk utsikt over øya. Vårt neste stopp for dagen er Mosta 
med Mosta kirke som har en av verdens største kupler. Den siste dagen 
under oppholdet kan vi slappe av eller gå og se oss rundt i de mange små 
butikkene og restaurantene i byen, ta oss et bad i et av bassengene, gå 

opp på takterrassen hvor vi får en flott utsikt ut over Middelhavet, besøke 
SPA avdelingen, eller ta en lunsj i en av restaurantene på hotellet, og en 
aperitiff i en av barene. Vi kan besøke nabobyer, dra på stranden eller 
andre spennende oppdagelsesferder.
Torsdag: Malta - hjem Vi spiser frokost på hotellet før vi drar til 
flyplassen. Her går vi om bord i flyet til Munchen, avgang kl.12,40. Etter 
drøye 2 timer lander vi i Tyskland og går videre til Osloflyet. Etter nye 2 
timer lander vi på Gardermoen kl.18,05 og tar plass i bussen som tar oss de 
siste milene tilbake til våre påstigningsteder. 

ALL Grenland - Livsnyternes øy Malta

8 dager_______
12 990,-

“Hele Valletta er på Unescos verdensarvliste”  Dato: 22.-29. september 2022
Avreise: Oslo Gardermoen

Prisen inkluderer:
*All buss- og flytransport *7 overnattinger i delt dobbeltrom *7 frokoster 
*7 middager *Alle utflukter som beskrevet *Whispers på alle utflukter
*Reiseleder med på hele turen
Tillegg:
*Enkeltrom kr. 3 115,-


