
 

PRIS  
NOK 13.750,-  

 

Enkeltrom : 4.100,-  

Havutsikt : 700,- p-.p 

Tilslutning fra andre  

byer i Sør-Norge  1.500,-  

 

PRISEN INKLUDERER: 

• Fly Oslo –Malta  

• Busstransfer mellom flyplass og hotell 

• Opphold i gode dobbeltrom 

• 7 frokoster og 7 middager  

• Reiseledertjenester  

• Flyavgifter 

• Overnatting på Gardermoen på hjemreisen 

•  

IKKE INKLUDERT:  

• Utflukter 

• Mat på flyet 

• Drikke til maten 

• Øvrige måltider 

• Tips til hotellbetjeningen 

 

Vi tar forbehold om endringer i program og pris. 

Ved påmelding, vennligst benytt elektronisk på-

meldingskjema som finnes på vår nettside., eller ta 

kontakt med vårt kontor.  

Fullstendige vilkår og avbestillingsregler finnes på 

vår nettside eller kan fåes ved å ta kontakt med 

oss.  

Velkommen med på en uforglemmelig tur! 

Finn mer informasjon på plussreiser.no eller ring oss på telefon 70 17 90 00 

Foretaksnr. 989 663 445 MVA· Vasstrandveien 1, N-6011 Ålesund 

Dødehavet 

14.09.2019 // 8 dager // Turteam:  Halvard Myhren og Helge Hansen  

Omkranset av blått, rent hav så langt øye kan se, ligger øya full av historie, som 

et ypperlig feriemål.   Velkommen til MALTA!  

 



LØRDAG 14.09. 

NORGE - MALTA 

Avreise Gardermoen Kl. 16.10 DY1850 

Ankomst Malta Kl. 20.00 DY1850 

Buss til hotell Dolmen hvor det blir  

velkomstmiddag.  

 

SØNDAG 15.09. 

ST.PAULS BAY  

Samling på hotellet før vi gjør oss litt kjent 

i området. Hotellet ligger i byen St Pauls 

Bay. Dette er Maltas største, eldste og 

kanskje mest populære turiststed. Fra 

begynnelsen var dette som mange andre 

av Maltas steder, en fiskerby. Nå er det en 

velfungerende turistby med mange for-

skjellige fasiliteter. Byen ligger utmerket til 

for utflukter på øya.  

 

MANDAG 16.09 

VALETTA 

Tilbud om utflukt til Valetta som er Maltas 

hovedstad. Byen har stått på Unesco’s 

verdensarvliste siden 1980. Byen blir ofte 

omtalt som palassenes by. Det blir besøk i 

flere katedraler og presidentpalasset. I det 

flotte Parkanlegget Barakka Garden får du 

en flott utsikt over havnen og byen. Vi 

besøker også Ridderenes gamle hospital.  

TIRSDAG 17.09 

MARSAXLOKK 

Denne dagen er det tilbud om ny utflukt 

til den sjarmerende fiskelandsbyen Mar-

saxlokk. Første stopp på turen vil bli tem-

pelet Hagar Qim som er et megalittisk 

tempelkompleks. Stedet står på Unescos 

verdensarvliste, Vi fortsetter videre til den 

lille landsbyen Wied iz-Zurrieq. Her er 

det mulig å ta en båttur ut til den blå grot-

te. Historien bak navnet kommer fra det 

faktum at Asurblått hav opplyst av sollys 

gnistrer i vannreflekser i grottetaket og gir 

grotten et blåaktig skinnende lys. (Om du 

ikke ønsker båtturen kan man vente i 

land). Siste stopp på utflukten er den sjar-

merende fiskerlandsbyen Marsaxlokk. 

Havnen her er ly for de tradisjonelle far-

gerike Maltetiske fiskebåtene - Luzzo - 

som er en type gondolbåter.  

 

ONSDAG 18.09 

GOZO 

Tilbud om utflukt til Gozo, som er na-

boøya til Malta. Etter en fergetur på ca 20 

minutter, møter vi en helt annen øy. Gozo 

er stille, fredelig og mye mindre enn Malta. 

Øya er veldig fruktbar, og rik på historiske 

steder som Ggantija templer. Sammen 

med Megalithic Temples of Malta, er disse 

verdens eldste frittstående templer, og 

også verdens eldste religiøse strukturer. 

For en så liten øy, har Gozo en høy kon-

sentrasjonen av kirker (22 i alt).  

Vi besøker GOZO Cathedral og Basilica 

of ta’Pinu. Gozo er også kjent for sine 

håndverktradisjoner. En spennende hel-

dagsutflukt.  

 

TORSDAG 19.09 

FRIDAG  

Fridag på hotellet. Du kan vandre på 

strandpromenaden eller slappe av i hotel-

lets fine hage.  

 

 

FREDAG 20.09 

MDINA OG RABAT  

Tilbud om utflukt til Mdina og Rabat.  

Denne utflukten tar oss med til den  

sentrale delen av Malta. Landsbyen  

Mdina er et av Europas flotteste eksempel 

på en gammel befestet by. Byen er Maltas 

middelalderske hovedstad, også kjent som 

"stillhetens by". I Rabat besøker vi Paulus-

katakombene fra det 4. århundre. Det sies 

at det var i denne byen apostelen Paulus 

skal ha levd etter å ha forlist ved øyene.  

 

 

LØRDAG 21.09 

MALTA-NORGE  

En rolig dag på hotellet før hjemreisen.  

Avreise Malta Kl. 20.45 DY1851 

Ankomst Gardermoen  Kl. 00.40 DY1851 

 

Overnatting på Park inn, Gardermoen.  

 

Marsaxklokk  

Dødehavet 

Valetta  

Turen bestilles på 

plussreiser.no 

 VÅRT REISEMÅL:  

 

Øygruppen Malta består av 6 øyer, de 3 

største øyene er Malta, Gozo og Comino. 

Med sin unike beliggenhet mellom Sicilia 

og Tunisia kan øya vise fram et utrolig 

behagelig klima. Vårt reisemål på øya he-

ter St Paul's bay, Bugibba. På Malta mø-

ter vi også spor etter Paulus. Det var her 

han forliste på vei til Rom, og så vidt red-

det seg i land.  

 

VÅRT HOTELL:  

 

Dolmen Resort Hotel ligger ved havne-

promenaden i Bugibba nært restauranter, 

butikker og kafeer. Flott buffetrestaurant 

som serverer både frokost og middagsbuf-

fet. Rommene inneholder bad med hårfø-

ner, aircondition, telefon, satellitt tv, inter-

nett tilgang, minibar og safe. Rommene 

har balkong/terrasse. Noen av rommene  

har havutsikt mot tillegg i prisen.  

 

 

 

 

Dødehavet 

Hotel Dolmen Resort  


