
Malta

BESKRIVNING

Malta

flyg t/r 9 dagar

På den engelsktalande ön på gränsen till Afrika är

klimatet lagom varmt långt in i november. Här är

intressanta moderna städer med en spännande historia

och kultur. Vattnet är kristallklart och naturen

fascinerande. Under vår resa finns det gått om tid både

för sol och bad och intressanta utflykter.

RESEFAKTA

Allt detta ingår:

Flygresa i turistklass Köpenhamn-Malta t/r.

Övernattning i dubbelrum med dusch och wc.

Halvpension, d.v.s. middag dag ett t.o.m. frukost dag 9.

Alla utflykter samt vinprovning enligt programmet.

Lokalguider, serviceavgifter, vägskatter, moms och

reseledareservice. Vi reserverar oss för ändrade

flygtider och flygpriser.

 



Dag 1 Skandinavien-Malta

Vi åker över bron till Kastrup där vi tar flyget till Malta. Här väntar en transferbussen på att ta oss till St Pauls Bay och

Dolmen Resort Hotel där vi ska bo åtta nätter. Det är ett stort fint hotell med flera pooer och en fantastisk utsikt över

Medelhavet. Man har en bred strand med solstolar och ett kristallklart vatten som inbjuder till snorkling. Under våra

dagar på Malta kan vi njuta av ett fantastiskt klimat, en gästvänlig befolkning och en spännande händelserik historia.

Dag 2-8 Malta

På grund av sitt strategiska läge har ön ofta varit utsatt för erövringar något som vi ser många spår utav. Det är

katedraler, katakomber, riddarborgar, stentempel m.m. Vi får höra om den långa dramatiska historien som utformat

denna vackra ö med mjuka gula klippor och vackra vyer. 

En utflykt går till Maltas huvudstad Valletta. Staden som fått sitt namn efter Johanniterordens ledare och stormstare

Jean Parisot de la Valette, omges av 400 år gamla stadsmurar och ligger på en 60 meter hög klipphalvö. Det mystiska

tempelfolket var stadens urbefolkning och bodde här ca 3000 f. Kr De hade en högstående kultur och har lämnat flera

spår efter sig under Valettas gator och torg. Från trädgårdsanläggningen Barracca har man en enastående utsikt över

staden och ön. Här finns kilometer långa shoppinggator, mäktiga kyrkor och ståtliga palats. På eftermiddagen blir det fritt

så man kan promenera på egen hand och kanske köpa med sig lite glas, keramik och textilier som brukar vara prisvärt

här.

En annan utflykt går med båt från Marfa till ön Comino och Gozo. Vi ser Fungus Rock som är en enorm cylindrisk sten

vid ingången till viken samt Azure Windows som är en gigantisk båge formad av väder och vind. Gozo är en mycket

mindre ö men också bördigare och mer lantlig.  Här är mycket grönare och lugnare och folket är mer konservativa. Vi

besöker citadellet i Rabat där vi ser en film om öns historia och traditioner. Kyrkorna är många men praktfulla och

välbesökta. Stränderna är fantastiska även här och vi går runt i pittoreska fiskebyar och beundrar de vackert målade

fiskebåtarna. Vi besöker också Ggantija som är ett imponerande förhistoriska monument. Det megalitiska templet

Ggantija är en av väldens äldsta byggnadsstrukturer, till och med äldre än Stonehenge i England, dessutom ligger det i

en underbar miljö.

Vi gör en heldastur till Mdina. Den forna huvudstaden ligger högt i bergen och omsluts av en bastion. Den kallas den

tysta staden och tempot är lugnt när vi vandrar fram genom smala vindlande gränder kantade av kyrkor, kloster, palats

och vanliga bostäder.Vi tittar in i katedralen och en av salarna i Gatto Murina palatset. Färden fortsätter sedan till det

liviligare Rabat där vi får se en annan del av kulturarvet och bland annat besöker St Paus Grotto där enligt traditionen

aposteln bott. Vi gör även ett stopp vid Qali hantverksby där vi ser lokala hantverkare i arbete, och Bristow Potteries

med keramik produktion. Dagen avslutas med ett besök i den botaniska trädgården i San Anton.

Vi gör även en utflykt till några intressanta städer. Den första är Birgu (Vittoriosa) där riddarna inrättade sitt högkvarter

vid sin ankomst till Malta år 1530. Här ser vi den imponerande kyrkan St Laurence och Inquisitor palatset. Vi åker också

till staden Senglea. Härifrån har vi en panoramautsikt över den stora hamnen i Valletta.

Vi kommer under vår vistelse även att erbjuda en halvdags rundtur till lokala vingårdar. Där vi både njuter av utsikten

men också tittar närmare på en gård och provar dess viner samtidigt som vi bjuds på några maltesiska specialiteter som

korv, getost, kex och bondbönpasta.



Det blir förstås också gått om tid till avkoppling, sol och bad.

Dag 9 Malta-Skandinavien

Då var det dags att ta farväl av Malta och flyga hem igen efter en skön avkopplande vecka. Vi landar utvilade på Kastrup

för färd över bron till Skåne.

HOTELLFAKTA



Avgångar

Avgång: Pris:


