מלטה

מלטה שוכנת בטבורו של הים התיכון ,דרומית לאי סיציליה ,מכונה גם המוזיאון הפתוח הגדול בעולם,
משום שבמדינה קטנה זו ריכוז האתרים ההיסטורים והאטרקציות לתיירים הוא מן הגבוהים בעולם.
מלטה מציעה לתיירים מבט על  7000שנה של הסטוריה לצד אפשרות בילוי בחופי הים והכל
במרחקים נוחים זה מזה.
המדינה מורכבת משלושה איים :האי מלטה הגדול ,האי גוזו והאי קומינו הקטן ,בירת המדינה היא
וולטה זמן הטיסה אליה מוערך בכ 3 -שעות טיסה מישראל.
השפות המדוברות הן-מלטזית ואנגלית.
מלטה חברה באיחוד האירופי ולכן המטבע המקומי הינו יורו.
מלטה היא מדינה עם הסטוריה עשירה ,שופעת מבנים פרהיסטוריים ,בתי כלא מימי הביניים
ומיתוסים מהמיתולוגיה דגומת המערה של נימפת הים קליפסו ,בה החזיקה לפי האגדה את
אודיסאוס .ברחובות הצרים ומרוצפי האבן שבעיירות של קבוצת האיים ניצבים רמונות מתקופת
הבארוק לצד קתדרלות נורמיות ,ובאזורי הכפר פזורים מבנים מעשה ידי אדם מהעתיקים ביותר
בעולם
מלטה היא מקום רומנטי וככזו היא ומשכילה לנצל את אתרי הפולחן העתיקים ואת סיפורי הגבורה
על אבירים אמיצים חשם עידוד התיירות לאי .אך עם זאת ,האיים עדיין אינם עמוסים תיירים .חכן
המבקרים כאן נהנים מאיזון בין שירותי התיירות לבין הקסם המקומי והמסורת ,יחד עם האפשרות
להנות מנוחות המחיר על פני יעדים אחרים באגן הים התיכון.

HOTEL SANTANA

מלון סנטנה נמצא במרחק של  5דקות מהחוף .המלון מציע נופים פנורמיים ובריכת גג המשקיפה לים ולנוף הכפרי של
מפרץ סנט פול ( .)St. Paulטיילת החוף נמצאת במרחק  150מטרים מהמלון.
בכל החדרים טלוויזיה ,מיזוג אוויר ,וחדר רחצה פרטי .רוב החדרים עם מרפסת .גישה חופשית לאינטרנט אלחוטי
זמינה בכל האזורים.
גן המלון כולל בר חיצוני ,בו תוכלו להירגע תוך כדי שאתם נהנים מבידור חי (בהתאם לזמינות).
במלון בריכת שחיה מקורה עם הידרומסאז' ,סאונה וחדר כושר .ניתן גם להזמין במקום טיפולי יופי ,בתופסת תשלום.
במלון מסעדה ,בית קפה ,ובר לצד הבריכה על הגג עם נוף פנורמי לים.
חניה ציבורית ללא תשלום נמצאת מעבר לרחוב מהמלון .בקרבת מקום תמצאו תחנות אוטובוסים ציבוריים ,המקשרות
את קאורה ( )Qawraלכל היעדים ברחבי מלטה (.)Malta
טיילת החוף ,ומגוון חנויות ,ברים ומסעדות ,נמצאים כולם במרחק הליכה קצר משם .חוף חולי ,ובהמשכו חוף סלעי,
נמצאים במרחק של פחות מ 5-דקות הליכה.האקווריום הלאומי של מלטה ( )Malta National Aquariumנמצא
במרחק  600מטרים.

www.hotelsantana.com/
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 4לילות

אדם בחדר זוגי

תוספת אדם בחדר ליחיד

€768

€85

המחירים כוללים:
 טיסות הלוך ושוב למלטה (טיסות בוקר ביום ג' בהלוך וחזרה אחרי חצות של יום ה').
 4 לילות במלון * SANTANA 4או דומה ברמתו על בסיס חצי פנסיון
 סיורים והעברות על פי מסלול מצורף בלווי מדריך מקומי דובר אנגלית ומדריך ישראלי מצוות
"קשרי תעופה"
 מיסי נמל והיטל ביטחון
 דמי תשר לנותני שירותים מקומיים ,למעט המדריך הישראלי






הערה:
(הטיסה בחזור יוצאת בחצות של בתאריך  \ 16.5הטיסה מגיעה לישראל ב  04:35לפנות בוקר).
חברת טיסה – מלטה אייר
 07:10יציאה  09:15הגעה
שעות טיסה –
 01:00יציאה  04:35הגעה
חזור – בלילה

המחירים אינם כוללים:
 ביטוח נוסעים כלשהו
 הוצאות אישיות
 תשר למדריך ישראלי




דמי כניסה לאתרים
כל מה שלא נכלל תחת הסעיף "המחיר כולל"



מס מקומי שמשולם ישירות למלון ע"י הלקוח ( ,כ 0.5-יורו לאדם ללילה)

הערות:
 המחיר כולל תוספת דלק ומיסי נמל ליום הצעה זו .במידה ותהיה עליה במחיר הדלק או מיסי
נמל תחול עליה במחיר.
 ייתכנו שינויים בשעות ומובילי הטיסות ומותנה באישורי סלוטים של רשות שדות התעופה.
 המחיר לא כולל מס מקומי במידה ויש או יהיה בעתיד.
 שינוי שערים עתידי יכול לגרור עליית מחירים (במידה ולא בוצעה הזמנה).
 המחיר בשקלים ישולם לפי שער החליפין ביום התשלום.
 אין הצעה זו מהווה אישור מקומות על הטיסה או המלון.

ט.ל.ח.
זו הצעת מחיר ואינה מהווה אישור להזמנת מקומות טיסה או שירותי קרקע
אנו לשירותכם בכל פניה ו /או שאלה!

בכבוד רב,
חגית מלכה – "תיירות נופש ואירועים"
מסלול מוצע:
יום א' -הגעה למלטה ,סיור פנורמי ,שוק מקומי הצבעוני .MARSAXLOOKK
העברה למלון
יום ב' -יום מלא בצפון מלטה ,כולל  ,POPEYE VILLAGE ,MDINAמפרץ
.BUGIBBA ,ST.PAUL
יום ג' - -סיור לאי .GOZO
יום ד' -יום מלא במרכז מלטה כולל  ,VALETTAכפר אמנים  ,TA'QALIגינות
ארמון SAN ANTON
יום ה' -יום מלא לדרום מלטה ,ביקור בשלושת הערים ,ה,BLUE GROTTO -
העברה לשד"ת לטיסה אחרי חצות.

