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ReisbeschRijving

Een mooie combinatiereis waarbij u in de meest sfeervolle accommodaties slaapt. 
Kleinschalige accommodaties, waar persoonlijke service en gastvrijheid voorop 
staan. Hier ontdekt u het ‘echte’ Malta. Zie Malta eens van een andere kant. De 
eerste nachten verblijft u de hoofdstad Valletta, dan een paar dagen in Villagg Tal 
Fanal op het zustereiland Gozo en daarna keert u weer terug naar het hoofdeiland 
Malta voor een verblijf in Sliema. 

hOOgTePUnTen
 Valletta  Sliema
 Gozo  Valletta
 

DAgbeschRijving
Dag 1, 2 en 3: Valletta
Bij aankomst haalt u de huurauto op en rijdt u naar uw eerste overnachtingsadres in Valletta.
De komende dagen kunt u op verkenning in het barokke juweel Valletta. De prachtig versierde  
St. Jansco-kathedraal en het Grootmeesterspaleis mag u eigenlijk niet overslaan. En vanaf de  
Upper Barakka Gardens geniet u van schitterende panorama’s over de Grand Harbour en de 
‘Three Cities.’ Na een heerlijk dagje slenteren door de smalle straatjes is het fijn om met een lokaal 
wijntje of biertje op het terras neer te strijken. Maar u kunt vanuit Valletta ook prima de rest van 
het eiland verkennen. Ga bijvoorbeeld op ontdekking in de ‘Three Cities’ of het charmante vissers- 
plaatsje Marsaxlokk met haar kleurrijke baai met typische luzzu’s en het nabij gelegen prachtige 
Blue Grotto.
 

Dag 4: Valletta - Gozo
Het is tijd om het hoofdeiland Malta in te ruilen voor haar zusje Gozo. U vertrekt naar Cirkewwa 
voor de overtocht naar Gozo. Het kleine zusje van Malta is groener en rustiger en heeft een geheel 
eigen karakter. U verblijft in het sfeervolle Villagg Tal Fanal, een aanrader! 

Dag 5 en 6: Gozo
De komende dagen kunt u er voor kiezen om lekker te relaxen bij het zwembad van de klein-
schalige, sfeervolle accommodatie of trek eropuit en verken de rest van het eiland. Breng bijvoor-
beeld een bezoek aan de prachtige citadel in de hoofdstad Victoria, de zoutpannen bij Marsalforn 
of kies voor een dagje relaxen op het mooie zandstrand Ramla Bay.  

Dag 7: Gozo - Sliema
Vandaag keert u weer terug naar Malta, waar u uw reis afsluit aan de kust in het plaatsje Sliema. 
Ga een dagje shoppen in één van de winkelcentra en plof neer op een van de vele terrasjes aan 
de kust. Uiteraard kunt u er ook prima een dagje op uit trekken met de huurauto. Wat dacht u van 
een bezoek aan de ‘stille stad’ Mdina of de koepelkerk is Mosta. De keuze is aan u!

Dag 8 en 9: Sliema
U heeft een paar dagen om lekker te relaxen in uw hotel, aan het strand of op één van de terrasjes 
langs de boulevard.

Dag 10: Sliema - Valletta
Vandaag zit de reis er helaas weer op. U rijdt naar de luchthaven waar u de huurauto weer inlevert 
en incheckt voor de vlucht terug naar Nederland.
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Malta: Couleur Locale 10 dagen

zonvaart.nl
tel. 0880 660 880

o.b.v. 2 personen, 9 overnachtingen in standaard 2-persoonskamers in  
middenklasse accommodaties, incl. rechtstreekse vluchten van Amsterdam  
naar Valetta v.v. met ruimbagage en middenklasse huurauto voor 10 dagen.
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