
Malta & Gozo
De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande gatorna 
i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas lillasyster Gozo, är 
en liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt väder, härlig gästvän-
lighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsam-
mans med vår kunniga reseledare och guide Fredrik Hammenborn kommer vi närmare den 
maltesiska kulturen och får en unik inblick i öns mycket speciella historia. 

Fredrik Hammenborn
Bor med sin familj på Malta sedan 2000. 
Är auktoriserad lokalguide och älskar att 
visa sitt nya hemland.  

Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

InFormatIon & anmälan:
SPF Seniorerna Väsby
Inga Lill Runermark
telefon: 070-682 78 92
Epost: inga-lill.runermark@spfvasby.se

pLatstILLgång: Begränsat antal plat-
ser en tidig bokning rekommenderas.
BEtaLnIng: anmälningsavgift betalas 
inom 10 dagar efter ni erhållit resebe-
vis. slutbetalning 45 dagar före avresa.

FAKTA
SPF PrIS 11 950 kr
ORD pRIs: 12 950 KR
REsLÄngD:  7 DagaR
aVREsa:  7 apR 2019
I PrISet Ingår
• Svensk reseledare & guide Fredrik H
• Transfer Väsby - Arlanda t/r
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
  Gozo 2 nätter, Malta 4 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten (L)
• 4 middagar inkl vin & vatten (M)
• Rundtur på Gozo
• Utfärd Golden Bay 
• Utfärd Valetta
• Utfärd Birgu
• Övriga besök enligt program

tIllägg
Enkelrum:    990 kr
Dubbelrum med havsutsikt: 800 kr pp
Mdina med middag & vinprovning: € 70
Södra Malta med lunch: € 55
Utfärder bokas och betalas på plats i €.

PrelImInära FlygtIder (SaS)
UT:     Arlanda-Malta  07.35 - 11.25
HEM: Malta-Arlanda  21.00-00.50 (+1)

PrelImInära Hotell
Gozo: Hotel Calypso  ****- Gozo 2 nätter
www.hotelcalypsogozo.com

Malta: Preluna Hotel ****, 4 nätter
www.preluna.com

Valetta, Malta Xlendi bay, Gozo

dag 1: malta, goZo
Vår guide Fredrik möter oss på flygplatsen 
för vidare färd med buss norrut till Cir-
kewwa, färjeläget, för en båtresa på cirka 
30 min till Gozo, en lugnare ö som präglas 
av lantbruket och fisket. på vägen stannar 
vi för en god lunch. Väl framme får vi våra 
rum. Vi bor invid havet i den lilla orten 
Marsalforn.  Middag på hotellet. (L, M)

dag 2: goZo 
Idag skall vi få uppleva lilla vackra och 
gröna Gozo, med små byar. Under dagen 
besöker vi de mystiska Ġgantija-templen 
som är äldre än pyramiderna, Citadelet i 
Rabat och de vackra klippformationerna 
vid Dwejra, där det Blå Fönsret en gång 
fanns. åter till hotellet för lite vila innan 
kvällens höjdpunkt, en trevlig middag 
på restaurang Ta Frenc, en restaurang dit 
malteserna själva gärna åker för att fira 
olika högtider. (F, L, M)

dag 3: golden Bay, VandrIng
Idag tar vi oss åter till Malta och stannar 
vid Golden Bay, en vacker bukt med sand-
strand och höga klippor. Här finns möjlig-
het att följa med på en lättare vandring 
eller koppla av på stranden. Vidare på 
smala vägar till Mosta, där vi besöker den 
berömda kyrkan. Vi bor centralt och invid 
havet och den fina strandpromenaden på 
hotell preluna i sliema. Middag på hotel-
let. (F, M)

dag 4: Valletta
Vi besöker den pampiga huvudstaden 
Valletta som byggdes av Johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här kan man verk-
ligen känna historiens vingslag. Vi lever 
oss in i riddartiden när vi besöker st. John 
katedralen och flera andra sevärdheter. Vi 
äter en traditionell lunch på en lokal fa-
miljedriven restaurang, som tidigare var 
ett apotek, de serverar oftast Bragioli, en 
traditionell maltesisk maträtt. Vi avslutar 

dagen med att se Malta D, en underhål-
lande och färgstark bildshow om Maltas 
historia.  åter sen eftermiddag till hotel-
let. Egen kväll. (F, L)

dag 5: egen dag/mdIna
Egen dag att koppla av eller utforska Mal-
ta. (F)
Utfärd Mdina inkl middag: 
Sen eftermiddag åker vi till Mdina, den 
gamla huvudstaden, som har anor från 
den arabiska tiden. Under en intressant 
rundtur levandegör Fredrik stadens histo-
ria. turen avslutas med en lite finare mid-
dag på Bacchus, en av de restauranger 
som Maltesarna själva väljer vid speciella 
tillfällen. 

dag 6: egen dag/Södra malta
Egen dag eller följ med till Södra Malta. (F)

Utfärd Södra Malta inkl lunch & vinprovning: 
Idag gör vi en utfärd till södra Malta. Vi 
börjar med den lilla vingården Meridiana, 
där får vi smaka på det lokala vinet. Vidare 
till den lilla pittoreska fiskebyn Marsax-
lokk som välkomnar med färgrika fiske-
båtar, så kallade Luzzos, samt en trevlig 
marknad. I en annan fiskeby, Marsascala 
äter vi lunch på den omtyckta restau-
rangen Zonqor point. En god fisklunch 
serveras och vi får även smaka på Qarnit 
- Maltas goda specialité, bläckfisk. Dagen 
avslutas med ett besök till Lime Stone He-
ritage, ett intressant besök där vi lär oss 
mer om Maltas unika kalksten.

dag 7: BIrgU & HemreSa
Tidig eftermiddag beger vi oss till Birgu, 
en av de ”Tre städerna”. Det var här som, 
på 1500-talet, riddarna först slog sig ner. 
Vi vandrar längs de smala gatorna och 
Fredrik berättar om husen och historien. 
turen avslutas med en lättare avslut-
ningsmiddag på restaurang innan vi åker 
till flygplatsen för hemresa. (F, M)


