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Metro Tours - den skreddersydde spesialist
Nyhetsbrev Malta

MALTA ÅRETS NYHET

Avreisedatour 2,
9, 16 og 23 september

OG MIDDELHAVETS SKJULTE
SKATT
Øygruppen Malta med historie tilbake fra 5700 år f.kr. består av 6 øyer, der 3 er bebodd, vi bor på Malta (hovedøyen) .
Malta er medlem i EU og ble selvstendig av England i 1964 og har 1,2 millioner innbyggere. Hovedstad er Valetta som for øvrig er
på UNESCO sin arvsliste.
Først 31 mars 1974 gikk England med på at Malta ikke var kronbesittelse og Malta ble da republikk med egne flagg, penger og
regjering. I dag bruker Malta euro.
Med sin dramatisk historia har Malta vært midtpunkt for mange kriger og det har gitt sine spor.
Malta er en kunstskatt i Europa fyllt med 365 kirker, ridderborger, middelalderbyer, templer, barokkbyer og bygninger.
Klimaet er behagelig og herlig både i luft og vann.
Vannet er Middelhavets reneste, og er perfekt også til dykking. Og Maltas kjøkken og gjestfrihet!
Kjøkkenet er miks av Malta, England og Italia og Malta har venstrekjøring. Shopping har Malta mye å tilby, gull, smykker, klær og
annet. Vi kan anbefale Republic street i Valetta, en gate kun med Shopping.
Og ikke minst alle utflukter som kan tilbys: Vin, Gozo, Medina, Valetta, Malta rundt, sjøfly sightseeing, Malta experience, blå
lagune, comino, jeepsfari, nattutflukter, 3 byer på en tur, 3 øyer på en tur, båttur, Sicilia og skipperen (filmen ble spilt inn på
Malta) mange flere. Vi har gode hoteller og alle har alle fasiliteter som svømmebasseng, bar, resturant, resepsjon, terrasse eller
hage. Alle fasiliteter på rom, og høy service og standard på alt.
Temperatur i september ligger på 28,5 grader og 25 I vannet, og det er 270 soltimer i september.
Vi ønsker velkommen til Malta. Vi vil også ha seniordans på noen avganger (NB ! eget program)
.
Malta passer alle aldre. Alle hoteller har heis, meN p.g.a. av nivåhindringer noen steder på Malta, passer det ikke for folk i
rullestol.
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