Kleurrijk Malta
8.2

8 dagen v.a.

898,-

reissom 2-pk alleengebruik v.a. 1.069,-

Pluspunten
rechtstreekse vluchten Air Malta
ruimbagage
toeristenklassehotel in Sliema
6x ontbijt, 1x lunch en 1x diner
wijnproeverij Gozo
havencruise Valletta
audiosysteem
de beste SRC-reisleider
inclusief 100% CO₂-compensatie
* entreegelden zijn exclusief

Bezienswaardigheden
Valletta, Mdina en Mosta
Rabat en de Drie Steden
Marsaxlokk en zustereiland Gozo
catacomben van de heilige Paulus
Victoria en rotskust bij Dwejra
inquisiteurspaleis Il-Birgu
botanische tuinen San Anton
Mosta en prehistorische tempels
grot Ghar Dalam
Palazzo Parisio in Naxxar

Vertrekdata 2023

• 4 en 25 maart • 6 mei • 2 september
• 7 oktober

Groepsgrootte
15-34 deelnemers

Reisleidster Mireille: “Tijdens de cruise door de natuurlijke havens
bij Valletta bewonderen we de imposante vestingmuren die deze
historische stad weerbaar maakten.”

In de voetsporen van de ridders
Ruim 250 jaar hebben de ridders van de johannieterorde de scepter gezwaaid
op Malta. Ze schonken de archipel een van de beroemdste symbolen ter
wereld: het achtpuntige Maltezer kruis. In paleizen, kerken, binnenplaatsen
en tuinen die de ridders lieten aanleggen, is hun aanwezigheid nog altijd
voelbaar. Tijdens deze cultuurvakantie treden we in de voetsporen van de
ridders op Malta en ontdekken we hun rijke culturele erfenis.
Maar Malta is meer! Met een heerlijk klimaat, veel prachtige cultuur en een
smaakvolle mediterrane keuken is het een heerlijke vakantiebestemming. Op
het hoofdeiland Malta en de twee kleinere buren Gozo en Comino gaan de
schoonheid van de natuur en de boeiende cultuur hand in hand. In een prachtig
landschap van heuvels, groene dalen, hoge kliffen en een eindeloze kust
bewondert u de herinneringen aan tempelbouwers, ridders en de vele andere
kolonisten die Malta gevormd hebben. In de catacomben van Sint Paul in Rabat
vindt u de sporen van de apostel Paulus. In de Engelse bussen, in het links rijden
en in sommige plaatsnamen als Victoria herkent u de Engelse invloed.
Valletta is bijzonder sfeervol en spreekt zeker tot de verbeelding. U bezoekt
hier de bekende co-kathedraal van Sint Jan en hét archeologisch museum
van Malta. Natuurlijk dwaalt u door de straten van het serene Mdina en de
Drie Steden, bewondert u machtige prehistorische tempels en ziet u in het
fotogenieke vissersplaatsje Marsaxlokk de kenmerkende bootjes, die de haven
kleur geven. Reis mee en geniet van al het moois dat Malta te bieden heeft!

Exclusief
• ruimbagage • drankjes en maaltijden tijdens vluchten • entreegelden •
fooien • optionele excursies

De reis in het kort
dag 1 Vlucht Amsterdam – Malta en welkomstdiner
dag 2 Ghar Dalam, de Drie Steden en de tempels van Hagar Qim en Mnajdra
dag 3 Sfeervol Valletta; Baraccatuinen, co-kathedraal van Sint Jan,
archeologisch museum, de Malta Experience en Sacra Infermeria
dag 4 Dagje Gozo; rotskust bij Dwejra, Victoria, Ta Pinu, Xlendi en wijnproeverij
dag 5 Vrije dag
dag 6 Clapham Junction, Dingli Cliffs, Rabat, stille stad Mdina en San Anton
dag 7 Domkerk van Mosta, Palazzo Parisio, afscheidslunch in Marsaxlokk en
boottocht door de havens van Marsamxett en Grand Harbour
dag 8 Vlucht Malta – Amsterdam

Meer informatie en boeken: kijk op
SRC-reizen.nl of bel 050 – 3 123 123
Prijs per persoon, inclusief vluchten of busreis en verblijf in 2persoonskamers, LO of HP, excursies, exclusief entreegelden
(tenzij anders vermeld), SGR-bijdrage en Calamiteitenfonds.
Kijk voor uitgebreide, actuele (prijs-)informatie en algemene
voorwaarden op onze website of
bel ons op 050 - 3 123 123.

U zit goed bij SRC:

de beste reisleiders

de mooiste reisroutes

veel inclusief in de reis

100% CO₂-compensatie

tevreden reizigers: 8.8

