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        ΜΑΛΤA 

           06-09/03/2023        
             4 μέρες / 3 νύχτες 

 
             Εξόρμηση στο νησί των ιπποτών! 

 
 
1η ημέρα,  06/03/2023, Πάτρα – Αθήνα – Μάλτα  
Συγκέντρωση στην Πλ. Τριών Συμμάχων ώρα 09.30 και αναχώρηση για το Αεροδρόμιο Ελ. 
Βενιζέλος. Η πτήση μας αναχωρεί ώρα 14.40  και άφιξη στη Μάλτα μετά από περίπου μία ώρα 
και 30 λεπτά  και ξεκινάμε την ξενάγηση στην περίφημη πρωτεύουσα του τάγματος των Ιπποτών 
του Αγ. Ιωάννη, τη Βαλέτα. Η Βαλέτα είναι οχυρωμένη, χτισμένη πάνω σε ένα στενό ακρωτήρι, 
πλαισιωμένη από δύο φυσικά λιμάνια και διαθέτει και ένα περήφανο φρούριο, το Saint Elmo. 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. Θα περπατήσουμε στα στενά γραφικά δρομάκια και θα απολαύσουμε τα 
στοιχεία μιας άλλη εποχής. Θα θαυμάσουμε τους κήπους Μπαράκα, απ’ όπου θα δούμε την 
πανοραμική θέα των δύο φυσικών λιμανιών της Μάλτας και των τριών ιστορικών. Επιστροφή στο 
ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
2η ημέρα,  07/03/23, Μεντίνα – Ραμπάτ  
Μετά το πρωινό μας, αναχωρούμε για τη ξενάγηση της ημέρας. Η περιήγησή ξεκινά με μια 
επίσκεψη στην «Σιωπηλή Πόλη», τη Μεντίνα  με τα αμυντικά οχυρά της που χρονολογούνται από 
τον 9ο αιώνα. Διασχίζουμε την μεσαιωνική πόλη για να επισκεφτούμε τον Καθεδρικό Ναό του Αγ. 
Παύλου - ένα αριστούργημα μπαρόκ αρχιτεκτονικής, τα οχυρά με την πανοραμική θέα του 
νησιού και κατόπιν θα συνεχίσουμε για το διπλανό Rabat. Θα σταματήσουμε επίσης για να 
δούμε το τοπικό εργοστάσιο φυσητού γυαλιού Medina Glass. Επιστροφή στο Ξενοδοχείο. 
Διανυκτέρευση. 
 
3η ημέρα,  08/03/23,  εκδρομή στο  νησί Γκόζο ολοήμερη 
Σήμερα η ημέρα είναι αφιερωμένη στο  γύρο του γειτονικού νησιού της Μάλτας η εκδρομή 
αρχίζει μετά από μια εικοσάλεπτη διαδρομή με το ferry, φτάνουμε στο μαγευτικό νησάκι Γκότζο 
(ή Γκόζο), το δεύτερο μεγαλύτερο νησί του αρχιπελάγους της Μάλτας.  Μόλις φτάσετε στο Γκόζο, 
θα διαπιστώσετε ότι παρόλο που τα δυο νησιά είναι όμοια στην ιστορία και την ανάπτυξη, το 
Γκόζο έχει το δικό του ξεχωριστό χαρακτήρα. Το νησί, με τους τρεις λόφους του, είναι πιο 
πράσινο και πιο γραφικό. Θα επισκεφθούμε το Μπλε Παράθυρο (Azzure Window) στη Dwejra, τη 
«Cittadella» στη Βικτόρια, τον κόλπο του Xlendi και τη Σπηλιά της Καλυψούς. Θα υπάρχει 
ελεύθερος χρόνος για ψώνια στην τοπική αγορά,  που είναι διάσημη για τα μάλλινα είδη και τις 
χειροποίητες δαντέλες. Επιστροφή αργά το Απόγευμα στο ξενοδοχείο. Διανυκτέρευση. 
 
4η ημέρα, 09/03/23, Μάλτα – Αθήνα – Πάτρα  
Μετά το πρόγευμα έχουμε λίγο  ελεύθερο χρόνο για ψώνια και περιπλάνηση στα σοκάκια του 
νησιού με τα πανέμορφα σπίτια τους,  πριν αναχωρήσουμε για το  αεροδρόμιο της Μάλτας και 
την πτήση της επιστροφής ώρα 16.15,  άφιξη στην Αθήνα και άμεση αναχώρηση για Πάτρα 
 

Κόστος συμμετοχής κατ’ άτομο σε δίκλινο δωμάτιο: € 590 

                                                 Επιβάρυνση μονόκλινου: € 120 
 



 
Mari Travel – Γραφείο Γενικού Τουρισμού – Αγίου Ανδρέου 55-57, 26221, Πάτρα 

Τηλ. 2610-223384 – Φαξ. 2610-223394 – email. info@maritravel.gr 
 

 

 

 

 

 

Στην τιμή περιλαμβάνονται: 

• Μεταφορά Πάτρα-Αθήνα-Πάτρα με πούλμαν του γραφείου μας 

• Αεροπορικά εισιτήρια οικονομικής θέσης με Aegean Airlines  

• 3 Διανυκτερεύσεις σε ξενοδοχείο 4* στο St. Jullian’s Bay (Golden Tulip Vivaldi ή 

αντίστοιχο) με πρωινό 

• Την εκδρομή στο νησί Γκόζο και τα εισιτήρια του ferry  

• Είσοδοι στα Μουσεία 

• Μεταφορά από /προς αεροδρόμιο στη Μάλτα 

• Ελληνόφωνος Ξεναγός στη Μάλτα 

• Συνοδός /αρχηγός του γραφείου μας 

• Ασφάλεια αστικής ευθύνης 

 

Η τιμή Δεν περιλαμβάνει: 

• Προσωπικά έξοδα, αχθοφορικά και ό,τι αναφέρονται ως προαιρετικά  

  

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ 

• Το πρόγραμμα δύναται να πραγματοποιηθεί και αντίστροφα 

• Οι ξεναγήσεις εκδρομές περιηγήσεις είναι ενδεικτικές και υπάρχει 
περίπτωση να αλλάξει η σειρά που θα πραγματοποιηθούν. 

• Ταξιδεύετε με ταυτότητα ΝΕΟΥ ΤΥΠΟΥ με ΛΑΤΙΝΙΚΟΥΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΕΣ 
(και να μην έχει περάσει την 15ετία) η με εν ισχύ διαβατήριο. Παιδιά 
κάτω των 12 ετών ταξιδεύουν στο εξωτερικό ΜΟΝΟ με διαβατήριο. 

• Σε περίπτωση που θέλετε επί πλέον ασφάλεια προσωπικού 
ατυχήματος, επιβαρύνεστε 10€ 

• Ισχύουν οι ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΟΡΓΑΝΩΜΕΝΑ ΤΑΞΙΔΙΑ, όπως 
αναφέρονται στο www.maritravel.gr 

 
 

Δηλώσεις συμμετοχής με προκαταβολή 150€ μέχρι 20/01/2023 

 
 

 
 

 ΑΡ. ΠΤΗΣΗΣ  ΗΜ/ΝΙΑ  ΑΠΟ  ΣΕ  ΑΝΑΧΩΡΗΣΗ  ΑΦΙΞΗ  

1  Α3730 06/03/2023 ΑΘΗΝΑ  ΜΑΛΤΑ 14.40 15.30 

2 Α3731 09/03/2023 ΜΑΛΤΑ ΑΘΗΝΑ 16.15 18.55 


