
Malta  …. waar wereldculturen samenkomen onder de zon. 

Malta, Gozo en Comino vormen samen de ministaat Malta. Stipjes in de Middellandse Zee… maar vreemd genoeg 

hebben vele culturen en overheersers hier voetsporen achtergelaten. Juist door haar ligging op het kruispunt van drie 

werelddelen. Na Rome bezitten de Maltese eilanden het meeste culturele erfgoed per vierkante meter. En ook nog in 

een fantastisch subtropisch klimaat. Eilandhoppen,  cultuur snuiven en van de zon genieten…. dat is Malta! 
 

Van woensdag 2 – 9 oktober 2019 - organiseert Beleef ’t Samen Groepsreizen - in samenwerking met reisspecialist 

DrieTour - een achtdaagse reis naar Malta.  Het programma ziet er als volgt uit : 

Dag 1 woensdag : Wij vliegen vanaf Schiphol naar Malta, waar wij in de middag zullen aankomen. Vanaf de luchthaven 

is er een transfer naar het hotel. Hier worden wij ontvangen met een welkomstcocktail. 

Dag 2 donderdag : Valletta, varend en te voet.  Vandaag maken wij kennis met de hoofdstad van Malta : Valletta.  Om 

te beginnen met een boottocht door de haven. Daarna bezoeken wij de Upper Barrakka Gardens en geniet u van één 

van de meest adembenemende uitzichten van het eiland, de majestueuze Grand Harbour. Een bezoek aan de Saint 

Johns Co. kathedraal is een must met zijn imposante vestingmuren en indrukwekkende geschiedenis. De kathedraal 

staat bekend om zijn spectaculair gedecoreerde interieur met rijk versierde schilderijen, beeldhouwwerken en 

wandtapijten van beroemde kunstenaars als Caravaggio en Mattia Preti. Na de lunch bezoeken wij de Malta 

Experience, een multimediapresentatie over de kleurrijke geschiedenis van Malta. 

Dag 3 vrijdag : Marsaxlokk is de belangrijkste vissersplaats van Malta, gelegen in het oosten. In de omgeving zijn 

verscheidene archeologische vondsten gedaan. De haven is erg fotogeniek vanwege de kleurrijk beschilderde bootjes, 

de luzzu, geverfd in helder rood, blauw en geel. Hier wordt dagelijks een kleine markt georganiseerd en de gids zal ons 

door de stad rondleiden en de plaatselijke parochiekerk Onze Lieve Vrouw Van Pompei kerk bezoeken. In deze gezellige 

plaats zult u ook een heerlijke en uitgebreide lunch nuttigen in een mooi restaurant. Na de lunch bezoeken wij de 

bekende Blauwe Grotten (als het weer het toelaat) of de opgravingen in Hagar Qim. Daarna vrije tijd in het hotel. 

Dag 4 zaterdag :  We bezoeken deze dag Mdina, ook wel de ‘stille stad’  genoemd. Mdina is gelegen op een heuvel  

omringd door stadsmuren en dit levert een spectaculair beeld op. Bij deze excursie door deze bijzondere stad zal een 

lokale gids de rijke historie en best bewaarde geheimen tijdens een rondleiding met u delen. We bezoeken de St. Paul’s 

Cathedral, die is gebouwd op de plaats waar gouverneur Publius volgens de overlevering de apostel Paulus heeft 

ontmoet, nadat deze voor de Maltese kust schipbreuk had geleden. Ook brengen wij een bezoek aan de grot waar de 

apostel heeft gewoond tijdens zijn verblijf.  Verder kunt u genieten van het uitzicht of ronddwalen in de mooie 

straatjes.  Na de lunch rijden wij naar de kust,  met een stop aan de Dingli Cliffs, vanwaar je prachtig uitzicht hebt.  Per 

luzzu varen wijnnaar de plek, waar de apostel schipbreuk leed, St. Paul´s Island. Het eiland is onbewoond en een oase 

van stilte en rust, dat wordt gedomineerd door een reusachtig standbeeld van Paulus. 
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Dag 5 zondag :  Deze dag is vrij ter besteding.   De reisleiding kan u suggesties doen voor eventuele besteding. 
 

Dag 6 maandag : Dagexcursie naar Gozo. Per ferryboot naar dit qua sfeer heel anders aandoende buureiland. Tijdens 

uw tour bezoekt u het Ta Pinu klooster, de citadel van Victoria, Xlendi Bay en het Dwerja Point met de bekende ‘Fungus 

Rock’. Hier kunt u ook een boottochtje maken in het binnenmeer. Door de hoogteverschillen verrast het uitzicht steeds 

opnieuw. 

 

   
 

 

Dag 7 dinsdag : Vandaag bezoeken we Ta Qali Crafts Village waar u lokale ambachtslieden bezig kunt zien. Ta Qali is 

als militair vliegveld gebruikt tijdens de Tweede Wereldoorlog. Tegenwoordig is het een recreatiegebied met een 

Nationaal Park en een amfitheater. De barakken en hangars zijn omgebouwd tot werkplaatsen waar lokale 

handwerklieden hun ambachten beoefenen: zoals beeldhouwen, pottenbakken, glasblazen en vele andere 

ambachten. Vervolgens gaat u naar Mgar.  Daar bezoeken wij de Malta Sunripe.  Dit project is opgezet door een aantal 

boerenfamilies en laat u kennismaken met de landbouwtradities en producten van Malta. Tijdens een lunch proeft u 

al het heerlijks dat hier vandaar komt onder het genot van lokaal geproduceerde wijnen. De rest van de dag is vrij. 

Dag 8 woensdag : Vandaag hebben wij een vroege transfer naar de luchthaven voor de terugreis naar Amsterdam, 

waar u rond de middag zult aankomen. 

Op Malta verblijft u in het ****Hotel Santana in Qwara (St. Paul’s Bay).  Het hotel beschikt over een binnen- en 

buitenzwembad, restaurant, bar en ligt centraal in deze badplaats. De kamers zijn modern ingericht en beschikken 

over alle faciliteiten voor een aangenaam verblijf, zoals gratis WiFi. Diners worden in het hotel geserveerd. De overige 

lunches worden geserveerd in de nabijheid van de excursies (op de eilanden).  

    

Inspanning tijdens de reis :  het is een reis,  waarin u veel indrukken zult opdoen.  Dus uitgerust op reis gaan op stevige 

schoenen is het belangrijkst!  Tijdens de reis worden er voldoende rustmomenten ingebouwd (w.o. lunches) en vrije 

tijd.    
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VLUCHTINFORMATIE  (onder voorbehoud reisschema) 

Woensdag  2 oktober:  Amsterdam – Malta  vertrek 11.50 uur  - aankomst 14.50 uur (KM 395)         

Woensdag 9 oktober:  Malta – Amsterdam  vertrek 07.40 uur – aankomst 10.50 uur (KM 394) 

 

PRIJSINFORMATIE                        
  Reissom per persoon:  € 1098  
 
  Inbegrepen:         Niet inbegrepen c.q. facultatief : 

 Vliegreis Amsterdam – Malta  v.v.    Toeslag eenpersoonskamer € 125  

 Luchthavenbelasting en overige heffingen   Lunches op dag 1, 3 en 8.  

 Overnachtingen in een tweepersoonskamer d/t                Drankjes bij maaltijden 

 Ontbijt en diner in het hotel (HP)   Reis- en annuleringsverzekering  

 Excursies en transfers volgens programma    

 Lunches (behalve dag 1, 3 en 8)    Overige informatie:    

 NL gids        Paspoort/ID geldig t/m laatste dag van de reis 

 NL reisbegeleiding     Er kan een ander ***hotel toegewezen worden.  

  

        

              
      * * * * *   
  

                                                                   Uitvoerend verantwoordelijke : DrieTour  Alphen a/d Rijn (ANVR/SGR)                                                                   
                                                                    
                                                                              Email :  info@beleeftsamen.nl  -  Telefoon :  06 53 62 20 51  

 
* * * * * 

 


