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Hosszú hétvége Máltán húsvétkor és pünkösdkor
Magyar nyelvű fakultatív kirándulásokkal
Gozóra és Valettába!
Húsvét - 2014. április 18-22.
Kirándulások időpontjai:
2014. április 19. (szombat) - Egész napos kirándulás Gozóra.
			
Részvételi díj: 56 €/fő; Gyerekár: 35 €/fő.
2014. április 21. (hétfő) - Fél napos kirándulás Valettába.
			
Részvételi díj: 37 €/fő; Gyerekár: 20 €/fő.
Pünkösd - 2014. június 6-10.
Kirándulások időpontjai:
2014. június 7. (szombat) - Egész napos kirándulás Gozóra.
			
Részvételi díj: 56 €/fő; Gyerekár: 35 €/fő.
2014. június 9. (hétfő) - Fél napos kirándulás Valettába.
			
Részvételi díj: 37 €/fő; Gyerekár: 20 €/fő.
Magyar nyelvű fakultatív kirándulások a helyszínen foglalhatók és Euróban fizetendők (min. 15 fő jelentkező esetén indulnak).
Program:
Egész napos kirándulás Gozóra:
Az egész napos túra során Málta kistestvérét, Gozót fedezhetjük fel. A kirándulás a Xaghrában
található Ggantija neolitikus templom felkeresésével kezdődik, majd a Dwejrában az „Azúr
Ablak”, a Generális- szikla és a beltenger megtekintésével folytatódik. Utazásunk során sort
kerítünk a híres gozói csipke megcsodálására is. A hangulatos, hagyományos gozói ebéd
után az út a sziget fővárosába, Victoriába vezet, itt a citadella és a gozói katedrális, valamint
a hang és fényjátékok megtekintése következik. Végül Mgarr kikötőből komppal térünk
vissza Máltára.
Fél napos kirándulás Valettába:
A kirándulás során a nyüzsgő fővárost Valettát tekinthetik meg. Keskeny kis utcáinak hálózata Európa legszebb műalkotásaival, templomaival és palotáival büszkélkedhet. A program a Barraka kertben sétával indul, innen gyönyörű panoráma nyílik a kikötőre. Ezután
a Szent János társkatedrális megtekintése következik, amely Málta legértékesebb kincsét,
Caravaggio Keresztelő Szent János lefejezése című festményét rejti. A túra a Nagymesterek
Palotájának megtekintésével folytatódik, ahol a jelenleg a fegyvertár és az elnöki hivatal
található, valamint a máltai parlament is működik.

Az ár tartalmazza az adott kirándulást a program szerint, belépőjegyek árát és a helyi magyar idegenvezető díját a kirándulások alatt. A
programváltoztatás jogát fenntartjuk. Az ajánlat a szabad helyek függvényében érvényes. A tájékoztatás nem teljes körű, további információk az irodákban. A képek illusztrációk. Neckermann eng.sz.: R00801/1999/1999.

Válassza a megbízhatóságot - elérhető áron!

