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På dette forårseventyr dykker vi i hele to uger ned i Maltas
romantiske tidløshed og lærer om landets fascinerende historie og
kultur. Med udgangspunkt i hyggeligt, socialt samvær udforsker
vi nogle
af
verdens
ældste
og
mest
imponerende
kulturhistoriske skatte. Vi får en let sprogintroduktion, lærer om
det maltesiske køkkens

rige traditioner og besøger en bager. Vi

tager på det lokale marked, organiserede vandringer, på cykeltur
i det flotte landskab og meget mere.
Dagsprogram:
Dag 1: Fly København/Billund

– Malta. Ankomst og

afslapning. Dag 2: Byrundtur i den UNESCO-fredede Valletta
med St. Johns katedral og Stor-mesterens Palads. Dag 3: Den Blå
Grotte, vindmøller og fiskerlandsbyen Marsaxlokk. Dag 4: Lokalt

15 dage
Med dansk rejseleder.
Afrejse fra Billund og København
26. februar 2018
Frist for booking af rejsen:
15. november 2017

Pris: 10.698,-

per person i delt dobbeltværelse
Pris inkluderer:
• Dansk rejseleder
• Fly København/Billund – Malta t/r
med mellemlanding
• Udflugter og entréer jf. program
• Sproglektion i maltesisk
• Maltesisk madlavningskursus
• Cykeltur med let picnicfrokost
• Indkvartering på hotel i delt dobbeltværelse i kategorien ”Inland View”
på Qawra Palace Hotel.
• Halvpension (morgenmad/middag).
• Let picnicfrokost på dag 8 og frokost
på dag 9
• Skatter og afgifter.
Højdepunkter:
• UNESCO-fredede Valletta
• Middelalderbyen Mdina
• Lær om det maltesiske køkkens rige
traditioner
• Maltesisk madlavningskursus
• Vandretur i flot natur og vinsmagning
• Cykeltur med picnic inkluderet.
• Heldagsudflugt til Gozo

maltesisk kunsthånd-værk, vinsmagning på Meridiana vingård
og byen Mdina. Dag 5: Landsbyen Safi, med besøg hos biavler og
honningsmagning, produk-tion af fåreost og let ”ftira” frokost. Besøg
til sognekirke eller typisk mal-tesisk ”townhouse”. Dag 6: Sproglektion
– lær at begå dig på maltesisk til husbehov. Eventyr på egen hånd.

Vi tager forbehold for eventuelle ændringer
af det planlagte program. Selve programindholdet vil ikke blive ændret, men rækkefølgen
af udflugter kan variere pga. åbningstider,
vejr og vind mv.

Dag 7: Besøg på lokalt marked i Birkirkara. Dag 8: Cykeltur med
let picnic frokost i naturskønne omgivelser.

Dag 9:

Heldagsudflugt til øen Gozo, inklusiv frokost. Dag 10: Vandretur
i Majistral Naturreservat. Dag 11: Besøg i bageri i Rabat,
maltesiske specialiteter og besøg til Buskett Haverne. Dag 12:

LOF udbyder denne kulturrejse i
samarbejde med Jyllands-Posten
og Albatros Travel

Besøg i landsbyerne Kirkop og Mqabba, stenhuggerværk-sted og
stenbrud. Besøg i en lokal ”band klub” og det gamle hospital. Dag
13: “Det maltesiske køkken” – vi dykker ned i madkulturen.
Dag 14: Templerne i Tarxien og byrundtur i den historiske by
Vittoriosa. Dag 15: Fly til København/Billund.

Rejsereservation og spørgsmål:
3698 9898 | info@albatros-travel.dk
www.albatros-travel.dk/lof

Information via LOF:
www.lof.dk, dlo@lof.dk, tlf. 4021 3473

