
 
 

 

 
Γηάξθεηα: 4,5 εκέξεο  
Αλαρωξήζεηο: 5ήκεξν Κάζε Πέκπηε από 01/09 έωο 31/12  

Δηδηθή αλαρώξεζε 5ήκεξν 27/10 - 4ήκεξν: 19/09 & 24/10   
 

ΜΑΛΤΑ 

 
Το νηζί ηηρ μεζογειακήρ μεγαλοππέπειαρ και ηηρ μπαπόκ απσιηεκηονικήρ. Τόζο κονηά 

ζηη σώπα μαρ, η μικπή Μάληα είναι από ηοςρ ομοπθόηεποςρ πποοπιζμούρ. Το νηζί, ηο 
οποίο αναγεννήθηκε από ηο Τάγμα ηυν Ιυαννιηών Ιπποηών, ξαθνιάζει εςσάπιζηα ηον 

επιζκέπηη όηαν ανακαλύπηει ηην πλούζια ιζηοπία ηος μέζα από ηα μεγαλιθικά μνημεία, 
ηιρ μεζαιυνικέρ πόλειρ με ηα μέγαπα ηηρ μπαπόκ απσιηεκηονικήρ, αλλά και ηα 
σαπιηυμένα συπιά, όπος οι κάηοικοι δεν σάνοςν εςκαιπία να διαζκεδάζοςν με 

πανηγύπια, ζσεδόν καθημεπινά, ζηιρ γιοπηέρ ηυν αγίυν. Από ηην άλλη, οι θαςμαζηέρ 
ηυν ηεσνών αναγνυπίζοςν ηα πεπίθημα απσιηεκηονικά μνημεία ηος Gerolamo Cassar, 

όπυρ ηο Παλάηι ηος Μεγάλος Μαγίζηπος, ηην ππόζοτη ηος καθεδπικού ναού ηος Αγίος 
Ιυάννη, αλλά και πολλά καηαλύμαηα ηυν «γλυζζών», ηα έπγα ηος Caravaggio, ηα 

οποία ζυγπάθιζε για λογαπιαζμό ηυν Ιπποηών. 
 

Πξόγξακκα Δθδξνκήο 

 
1ε κέξα: Αζήλα – Μάιηα – Ξελάγεζε ζηε Βαιέηηα 

πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Δ. Βεληδέινο θαη πηήζε γηα ηελ παλέκνξθε Μάιηα. Άθημε  
θαη αθνινπζεί μελάγεζε ζηε Βαιέηηα. Η μελάγεζή καο γίλεηαη κε ηα πόδηα, γηαηί ε 
θπθινθνξία ησλ απηνθηλήησλ απαγνξεύεηαη ζην ηκήκα ηεο Παιηάο πόιεο. Πξόθεηηαη γηα 

κηα κνλαδηθή θαζηξνύπνιε κε ηδηαίηεξε ηζηνξηθή ζεκαζία θαη απεξηόξηζηε νκνξθηά. 
Γηαζρίδνληαο ηελ πύιε ηεο Floriana, ην ηνπίν καο κεηαθέξεη λνεηά ζηε πεξίνδν ησλ 

Ισαλληηώλ Ιππνηώλ. Δθπιεθηηθά θηίξηα, παλέκνξθα κπαιθόληα κε μύιηλεο θαηαζθεπέο 
ζε έληνλα ρξώκαηα, παξεθθιήζηα θαη ν εληππσζηαθόο θαζεδξηθόο λαόο ηνπ St. Publio 
καο πξντδεάδεη γηα ηηο εηθόλεο πνπ ζα αθνινπζήζνπλ. Ήξζε ε ώξα λα ζπλαληήζνπκε ην 

ζηληξηβάλη κε ηνπο Σξίησλεο θαη λα πξνζπεξάζνπκε έλα από ηα πιένλ αξρνληηθά 
μελνδνρεία ηεο Μεζνγείνπ – Σν Phoenicia εμαηξεηηθή επηινγή  γηα έλα ξόθεκα ζην 

κνλαδηθό από πιεπξάο θαιαηζζεζίαο θαη θάινπο ηνπ. Όια γύξσ καο είλαη αλαθαηληζκέλα 
από ηνλ εμαηξεηηθό αξρηηέθηνλα Renzo Piano. Η  Βαιέηηα καο  ππνδέρεηαη ζε  έλα 
ζύκπιεγκα θαηαζθεπώλ, 70 κέηξα πάλσ από ηελ επηθάλεηα ηεο ζάιαζζαο, ηείρε θαη 

αθξνπύξγηα, ηάθξνη  θαη πνιεκίζηξεο ζπλζέηνπλ κηα εηθόλα κηαο κεζαησληθήο  πόιεο – 
θάζηξνπ, πνιηηηζηηθή πξσηεύνπζα ηεο Δπξώπεο ην 2018  πνπ όκνηα ηεο δελ ζα 

ζπλαληήζεηε πνπζελά ζηνλ θόζκν! Σα ‘’auberge ‘’ (νη αξρνληηθέο θαηνηθίεο ) ησλ 
Ισαλληηώλ Ιππνηώλ, ην  γθξεκηζκέλν από ηνπο βνκβαξδηζκνύο ηνπ Β΄ Παγθνζκίνπ 
πνιέκνπ θηίξην ηεο Όπεξαο, ε Παλαγία ηεο Νίθεο, ην πξόζθαηα θαηαζθεπαζκέλν 

Κνηλνβνύιην, ην Πξσζππνπξγηθό γξαθείν, είλαη κεξηθέο κόλν από ηηο εηθόλεο πνπ ζα 
ζαπκάζνπκε πξηλ επηζθεθζνύκε ηνπο θήπνπο ηεο Baracca, έλα από ηα νκνξθόηεξα 



 
 

 

ζεκεία ηεο πξσηεύνπζαο κε θαηαπιεθηηθή ζέα, ζην Μεγάιν Ληκάλη θαη ηηο Σξείο Πόιεηο. 
Ο Καζεδξηθόο λαόο  ηνπ Αγ. Ισάλλε κε ηνπο πίλαθεο ηνπ Caravaggio ζα καο αθήζεη 

άλαπδνπο κε ην θαηαπιεθηηθό εζσηεξηθό δηάθνζκν ηνπ. Η θεληξηθή πιαηεία κε ην 
Palazzo ησλ Ιππνηώλ αιιά θαη θαηνηθία ησλ Μαγίζηξσλ θαηά ηε δηάξθεηα  ηεο 

παληνδπλακίαο ηνπ Σάγκαηνο (1530-1798), ε πξόζθαηα αλαθαηληζκέλε θιεηζηή αγνξά 
κε ηα αγξνηηθά πξντόληα ηεο Μαιηέδηθεο γεο, είλαη κεξηθά κόλν από ηα ζεκεία πνπ ζα 
καο εληππσζηάζνπλ. Μεηά ην ηέινο ηεο μελάγεζεο, κεηαθνξά θαη ηαθηνπνίεζε ζην 

μελνδνρείν καο.  
 

2ε κέξα: Μάιηα – Ηκέξα ειεύζεξε  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη ε ζεκεξηλή κέξα είλαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα λα ηελ 
αμηνπνηήζεηε όπσο εζείο επηζπκείηε. Δκείο ζαο πξνηείλνπκε λα καο αθνινπζήζεηε ζε κηα 

μελάγεζε ζην γεσγξαθηθό θέληξν ηεο Μάιηαο. Θα επηζθεθηνύκε ηνλ εληππσζηαθό 
θαζεδξηθό λαό ηεο Μόζηα κε ηνλ κεγαιύηεξν ηξνύιν ζην λεζί. ηε ζπλέρεηα ζα 

κεηαθεξζνύκε ζην ιόθν ηνπ Ρακπάη γηα ηελ επίζθεςε ζηε ζησπειή πνιηηεία Mdina, πνπ 
είλαη νρπξσκέλε ζε απόξζεην θάζηξν θαη είρε δηαηειέζεη ζην Μεζαίσλα πξσηεύνπζα 
ηνπ λεζηνύ. Θα πεξπαηήζνπκε ζηα πιαθόζηξσηα κεζαησληθά δξνκάθηα γηα λα δνύκε ηα 

θπξηόηεξα ζεκεία ηεο πόιεο. Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. 
 

3ε κέξα: Μάιηα - Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Γθόδν  
Μεηά ην πξσηλό, μεθηλνύκε γηα ηελ πξναηξεηηθή νινήκεξε εθδξνκή ζην καγεπηηθό λεζί 
Γθόδν. Γηα λα θζάζνπκε ζην δεύηεξν κεγαιύηεξν λεζί ηνπ αξρηπειάγνπο ηεο Μάιηαο, 

κεηαθεξόκαζηε ζην πνξζκείν θαη επηβηβαδόκαζηε ζην ferry boat. Η εμαηξεηηθή νκνξθηά 
ηνπ ηνπίνπ, ηα ππέξνρα ζπίηηα θαη αγξνηθίεο, ε ελαιιαγή ησλ εηθόλσλ πνπ ζα 

ζπλαληήζεηε ζα ζαο πείζνπλ ζίγνπξα, γηα ην πόζν άμηδε ε επίζθεςή ζαο ζην λεζί ηνπ 
Γθόδν. Θα επηζθεθηνύκε Ggantija, κε ηα κνλαδηθά επξήκαηα από ηελ Νενιηζηθή επνρή,  
ηελ πξσηεύνπζά ηνπ Γθόδν Βηθηώξηα, κε ην πεξίθεκν θάζηξν θαη ηελ παιηά πόιε, ζηε 

ζπλέρεηα ην παξαδνζηαθό ρσξηό Φνληάλα, όπνπ κπνξείηε λα αγνξάζεηε παξαδνζηαθά 
πξντόληα θαη ηέινο ην γξαθηθό ςαξνρώξη Xlendi, όπνπ κπνξείηε πξναηξεηηθά λα 

γεπκαηίζεηε . Δπηζηξνθή ζην μελνδνρείν. Γηαλπθηέξεπζε. 
 
4ε κέξα: Μάιηα –Ηκέξα ειεύζεξε  

Πξσηλό ζην μελνδνρείν. Ηκέξα ειεύζεξε γηα ςώληα θαη πεξηπιάλεζε ζηα ζνθάθηα ηνπ 
λεζηνύ κε ηα παλέκνξθα ζπίηηα ηνπο, ρηηζκέλα από πσξόιηζν.  

 
5ε κέξα: Μάιηα -  Τξείο πόιεηο – Μάξζαζιόθ -Πηήζε γηα Αζήλα  
Πξσηλό ζην μελνδνρείν θαη αλαρώξεζε γηα ηελ καγεπηηθή  πεξηνρή ησλ Σξηώλ  πόιεσλ, 

κία παλέκνξθε πιεπξά ηνπ λεζηνύ πνπ παξνπζηάδεη έληνλα  ηζηνξηθό  αξρηηεθηνληθό θαη 
θπζηνιαηξηθό ελδηαθέξνλ.  Ακέζσο  κεηά  ζα   μεθηλήζνπκε  ηελ πνξεία   καο  πξνο 

ηελ λόηηα πιεπξά ηνπ  λεζηνύ  θαη κεηά από  κηα  επράξηζηε δηαδξνκή  ζα θαηαιήμνπκε  
ζην γλσζηό ςαξνρώξη Μαξζαζιόθ πνπ ηόζν έληνλα απεηθνλίδεηαη ζηελ 

ηνπξηζηηθή ηαπηόηεηα  ηεο  Μάιηαο. Θα ζπλερίζνπκε ηελ ππέξνρε δηαδξνκή καο πξνο ηε 
Βαιιέηηα όπνπ ζα έρεηε ειεύζεξν ρξόλν λα αλαθαιύςεηε  όια  ηα  « θξπκκέλα»  
ζεκεία θαη πιεπξέο ηεο,  καθξηά από ηηο  πνιππιεζείο  νκάδεο   ησλ επηδεξκηθώλ  

ηνπξηζηώλ. Η δηαδξνκή ζα  ζαο  ζπλαξπάζεη  παξνπζηάδνληαο  όιν ην  ηζηνξηθό 
αλάγιπθν ηεο παξνπζίαο ησλ  Ιππνηώλ  θαη ησλ Βξεηαλώλ ζηα  ρξόληα ηεο  παξνπζίαο 

ηνπο  ζην  λεζί.  ηε ζπλέρεηα κεηαθνξά ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε επηζηξνθήο γηα 
Αζήλα.  
 

 
 

 



 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

Σπλνπηηθό 4ήκεξν πξόγξακκα 
1ε κέξα: Αζήλα – Μάιηα – Ξελάγεζε Βαιέηηα  
2ε κέξα: Ηκέξα ειεύζεξε – Πξναηξεηηθή εθδξνκή ζην Γθόδν  

3ε κέξα: Ηκέξα ειεύζεξε  
4ε κέξα: Σξείο Πόιεηο – Μαξζαζιόθ – Πηήζε γηα Αζήλα    

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
Πεξηιακβάλνληαη: 

 Αεξνπνξηθά εηζηηήξηα Αζήλα – Μάιηα – Αζήλα κε ηελ Aegean Airlines 
 Μεηαθνξέο από / πξνο αεξνδξόκην ηεο Μάιηαο 

 3 ή 4 δηαλπθηεξεύζεηο  κε πξσηλό ζε μελνδνρείo 4*  
 Ξελάγεζε ζηε Βαιέηηα  
 Δθδξνκή ζηηο Σξείο πόιεηο & ην Μάξζαζινθ  

 Τνπηθόο δηπιωκαηνύρνο ειιελόθωλνο μελαγόο  
 Σαμηδησηηθή αζθάιηζε αζηηθήο επαγγεικαηηθήο επζύλεο  & Αζθάιεηα Covid -19  

 ΦΠΑ  
 

Γελ Πεξηιακβάλνληαη: 
 Φόξνη αεξνδξνκίσλ & επίλαπινο θαπζίκσλ (€195)  
 Δίζνδνη ζε κνπζεία θαη αξραηνινγηθνύο ρώξνπο, Πξναηξεηηθέο εθδξνκέο 

 Φηινδσξήκαηα, πνηά, αρζνθνξηθά  
 

 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines 5ήκεξν πξόγξακκα  

έωο 27/10 

Α3 730  Αζήλα – Μάιηα  16.00 -16.40 

Α3 731  Μάιηα – Αζήλα   16.15 – 19.05 

 

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 4ήκεξν 19/09 & 24/10 

EARLY BOOKING  

Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

Golden Tulip Vivaldi Hotel 4*  ή 

παρόμοιο 
€ 405 € 445  € 355  

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 5ήκεξν 

Κάζε Πέκπηε από 01/09 έωο 31/12 
EARLY BOOKING  

Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

Golden Tulip Vivaldi Hotel 4*  ή 

παρόμοιο 
€ 435 € 545 € 395  

Τηκή ζπκκεηνρήο Καη’ άηνκν 5ήκεξν 27/10 
EARLY BOOKING  

Ξελνδνρείν 2θιηλν 1θιηλν 
Παηδηθή ηηκή 

(2-12 εηώλ) 

Golden Tulip Vivaldi Hotel 4*  ή 

παρόμοιο 
€ 495 € 595  € 445  



 
 

 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines 4ήκεξν πξόγξακκα  

Α3 730  Αζήλα – Μάιηα  08.35 -09.20 

Α3 731  Μάιηα – Αζήλα   17.25 – 20.00 

 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines 5ήκεξν πξόγξακκα 

από 03/11 έωο 31/12 

Α3 730  Αζήλα – Μάιηα  14.40 -15.30 

Α3 731  Μάιηα – Αζήλα   16.15 – 19.05 

 

Πηήζεηο κε Aegean Airlines 5ήκεξν πξόγξακκα 
από 03/09 έωο 27/10 

Α3 730  Αζήλα – Μάιηα  16.00 -16.40 

Α3 731  Μάιηα – Αζήλα   10.05 – 12.35 

 
 Σεκεηώζεηο: 

 Η ζεηξά ηνπ πξνγξάκκαηνο ελδέρεηαη λα αιιάμεη, ρσξίο παξαιείςεηο, κε επζύλε  
ηνπ δηνξγαλσηή 

 Οη ηηκέο ηζρύνπλ γηα πεξηνξηζκέλν αξηζκό αηόκωλ 
 Οη αλωηέξω ηηκέο  είλαη γηα έγθαηξεο θξαηήζεηο κέρξη θαη έλα κήλα πξηλ 

ηελ αλαρώξεζε. Καηόπηλ 50 € επηβάξπλζε ζηελ θαη’ άηνκν ηηκή.  

 


