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De betere hotels Reisbegeleiding bij alle vliegreizen Eigen luxe touringcars Opstappen in Limburg Veel inclusief

Malta: Charmant eiland in de
Middellandse Zee
Een van  de meest zuidelijke punten van
Europa tussen Sicilië en Afrika is de archipel
Malta

Een van de meest zuidelijke punten van Europa tussen Sicilië
en Afrika is de archipel Malta, bestaande uit de eilanden Malta, Gozo
en Comino. Ideale ligging in de Middellandse Zee en daarom in
het verleden door heel veel volkeren veroverd. De Feniciërs,
Romeinen, Turken, Johannieters, Fransen en Engelsen regeerden er
en lieten talrijke sporen achter. Een reis naar Malta, met een
oppervlakte van slechts 314 km2 betekent een reis door duizenden
jaren geschiedenis en cultuur. Een heerlijk mediterraan klimaat
maakt deze bestemming vrijwel het hele jaar door tot een
aantrekkelijk vakantiedoel. Wij brengen u er in de lente naar toe en
hebben maar liefst 5 (!) excursies mét entrees al in de prijs
inbegrepen. U logeert aan de promenade in 4* hotel Seashells Resort
in Qawra, St. Pauls Bay op basis van halfpension inclusief wijn, water
en frisdrank. Bustransfer uit Limburg, eigen reisbegeleiding
gedurende de hele reis, ter plekke Duitstalige gids, rechtstreekse

8 dagen vanaf
€ 1.249,- p.p.

Inclusief
Bustransfer Limburg - Düsseldorf v.v.

Vlucht Düsseldorf - Malta met Air
Malta (incl. luchthaventax. o.v.v.
wijzigingen)

20 kg ruimbagage en 10 kg
handbagage

Verblijf in 4* Hotel Seashells Resort in
Qawra

7 nachten op basis van halfpension
dinerbuffet incl. water, wijn en fris

Halve dagtocht Mdina, Rabat en
Mosta incl. entree kathedraal,
museum & dom

Voor ons volledige en actuele aanbod verwijzen wij u graag naar onze website: spauwen.nl
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vlucht vanaf Düsseldorf met Air Malta v.v.

 

Dag 1 - Woensdag 10 april

Limburg – Düsseldorf – Malta

Vanuit uw Limburgse opstapplaats naar Düsseldorf voor de
rechtstreekse vlucht met Air Malta. Na landing volgt de bustransfer
naar uw hotel. U logeert in 4* Seashells Resort Hotel in Qawra, St.
Pauls Bay. (www.seashellsresortmalta.com) op basis van halfpension
incl. wijn, water en frisdrank). Uw kamer is comfortabel ingericht en
beschikt over koffie/thee faciliteiten en balkon met stadzicht (zeezicht
tegen bijbetaling). In het hotel aanwezig: liften, restaurant, pizzeria,
pub, buitenbad met poolbar, sauna, hammam. (wellness en
binnenbad op 150 m.) Elke avond diner inclusief huiswijn, water en
frisdrank in buffetvorm.

 

Dag 2 - Donderdag 11 april

Mdina – Rabat & Mosta

Hele dagtocht die eerst naar de mooie dom van Mosta voert. Om u
vervolgens in Mdina (voorheen eilandhoofdstad) door de autovrije
steegjes te laten wandelen. U passeert paleizen, kloosters, voorname
huize en vanaf de stadsmuur heeft u een mooi zicht over het eiland.
De St. Paul kathedraal herbergt een unieke verzameling gravures van
Albrecht Dürer. In Rabat wandelt u in de sporen van apostel Paulus en
adviseren wij u om tijdens de lunch zeker te informeren naar Malta’s
nationale gerecht “Fenkata”. Diner.

Dag 3 - Vrijdag 12 april

Cottonera & Valletta

In de streek Cottonora bezoeken we de “drie oude stadjes”: Vittoriosa
met ridderpaleizen, Senglea met een prachtig zicht op Valletta’s
haven en Cospicua met een imposante dubbelmuur. Ook Valletta –
als enige hoofdstad op de lijst van Unesco – wordt bezocht. U ziet
waarom: kathedraal met o.a. het grootste schilderij van Caravaggio,
paleis, stadsmuren en een mooi oud centrum met
markthal, stadspoort, een modern parlementsgebouw en winkeltjes
in alle soorten en maten. In de multivisionshow “Malta Experience”
wordt Malta’s geschiedenis van A tot Z belicht. Diner.

Hele dagtocht Cottonera & Valletta
incl. entree St. Johns kathedraal &
Malta Experience

Hele dagtocht Gozo incl. veerboot en
entree Ggantija tempel

Halve dagtocht met havenrondvaart
& Marsamxetto

Hele dagtocht naar het zuiden van
het eiland

Jacobs reisbegeleiding gedurende
gehele reis

Duitstalige gids ter plaatse

Exclusief
Optionele excursies (aangeboden
door en onder verantwoordelijkheid
lokale agent)

Verzekeringen

Calamiteitenfonds € 2,50 per
boeking

Fooien

Reserveringskosten

Hoteltax: € 0.50 p.p.pn. (ter plaatse te
voldoen

Overige info
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Dag 4 - Zaterdag 13 april

Zustereiland GOZO

Na het ontbijt laten wij u kennismaken met Gozo dat we per veerboot
bereiken. U slentert door de hoofdstad Victora met mooie citadel en
stadsmuur. In de baaien van Xlendl en Marsalforn vinden we Malta’s
oudste Ggantija tempelcomplex en daarnaast zijn Gozo’s
natuurwonderen wereldberoemd: de machtige Fungus rots met er
naast een binnenzee die door een soort tunnel met de Middellandse
Zee verbonden is. Onze lunchtip voor vandaag: Bij “Ta’Rikardu” staan
heerlijke plaatselijke pecialiteiten op de kaart. Diner.

 

Dag 5 - Zondag 14 april

Vrije dag

Vandaag is de invulling van de dag helemaal aan u. Geniet van de
faciliteiten rond het hotel, de omgeving, het nabij gelegen Bugibba
etc. Diner.

Dag 6 - Maandag 15 april

Grand Harbour havenrondvaart

Halve dagtocht die bestaat uit een uitgebreide rondvaart door de
mooiste natuurlijke haven van Europa. Vanaf de zee heeft u
schitterend zicht op de stad en de vestingwerken die al in
meerdere Hollywood films als decor dienden. Diner.

Dag 7 - Dinsdag 16 april

Zuidkant van Malta

Deze excursie brengt u naar de zuidkant van het eiland. De mooie
panoramarit voert o.a. door Buskett Gardens, langs de steile kust van
Dingli en de blauwe grotten. Liefhebbers kunnen hier optioneel met
een bootje binnenvaren. In het vissersdorp Marsaxlokk, het volgende
doel van vandaag, zijn bonte bootjes en een kleine markt met
regionale producten te zien. Diner.

Dag 8 - Woensdag 17 april

Malta – Düsseldorf – Limburg

Vandaag is de terugreis. Transfer naar de luchthaven, vlucht naar

Minimum aantal deelnemers: 20

U reist gegarandeerd met Spauwen
Travel reisbegeleiding. De
deelnemers kunnen van Spauwen
Travel zijn of een combinatie van Het
Zuiden & Jacobs reizigers en
deelnemers van onze Duitse agent

Programma is onder voorbehoud van
wijzigingen
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Düsseldorf waar voor de thuisreis naar Limburg is gezorgd.

Hotelinformatie

Seashells resort 

Uw kamer is comfortabel ingericht en beschikt over koffie/thee
faciliteiten en balkon met stadzicht (zeezicht tegen bijbetaling). In het
hotel aanwezig: liften, restaurant, pizzeria, pub, buitenbad met
poolbar, sauna, hammam. (wellness en binnenbad op 150 m.)

Hotel verzorging: Halfpension, dinerbuffet incl. water, wijn en fris
Eenpersoonskamertoeslag: € 130,-

Hotel website: https://seashellsresortmalta.com/?utm_source=...
Hotel adres: Dawret il-Qawra, St Paul's Bay SPB 1902, Malta
Trip Advisor: tripadvisor.nl
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