Malta

30/9-7/10
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Oplevelser på rejsen
30 Direkte fly fra Aalborg til Malta. Indsep

Forlæng sommeren med en rejse
til det skønne Middelhavsparadis Malta. Vi tilbyder en uges
ferie med tid til både fordybelse
i beretninger fra Bibelen samt
til badning og afslapning i sol
og varme. Alt sammen i skønne
omgivelser og godt selskab.
Først på formiddagen holder
rejselederne bibeltimer med fokus på Paulus og Lukas og deres
liv og tjeneste. Om aftenen tilbyder de fælles samvær.
Malta er et af de mindste lande i verden og består af 5 små
øer. Øernes beskedne størrelse
er med til at sikre et smukt udsyn til det azurblå Middelhav,
uanset hvor du befinder dig. Et
rejsemål, der helt klart er et besøg værd.

01

okt

kvartering på Hotel Mellieha Bay.

06 Bibeltime hver formiddag og aftenokt samvær, afslapning og ture.

07 Direkte fly til Aalborg.
okt

Udflugter
Det får du for prisen:
•

Danske rejseledere

•

Direkte fly Aalborg-Malta t/r

•

Måltider på fly t/r

•

Transport lufthavn-hotel t/r

•

 vernatning på 4* hotel i
O
værelse med bad/toilet

•

Halvpension på hotellet

•

 eldagsudflugt inkl. frokost til
H
Mdina og Rabat

•

 kat, moms og bidrag til
S
rejsegarantifonden

Heldagsudflugt med frokost: Mdina, 'den
stille by' uden trafik. En velbevaret
middelalderby med små snoede gader. I år
60 kom apostlen Paulus til byen og døbte
guvernøren. I Rabat ser vi Sct. Agathas
katakomber med kristne gravsteder fra de
første århundreder. Vi ser også San Antons
botaniske haver nær præsidentpaladset, Ta
Qali Nationalpark og Dingli Cliffs.
Ekstra tilbud: Rejselederne arrangerer en af
dagene en tur til den flotte hovedstad Valletta
(ikke inkl.).
Du kan tilkøbe flere udflugter med dansk
guide f.eks. til Gozo og Den Blå Lagune.
Afstandene er korte på Malta, og offentlig
transport er billig.

Foto: Suncharter

8 dage kr. 7.975
Enkeltværelsestillæg: Kr. 1.000

Rejseledere:
Rhoda og Stig Christensen,
Sønderborg
Tilmelding:
Deltagerantal:

Du flyver fra:
Aalborg
Lufthavnen tilbyder gratis parkering

Inden den 30/6
Herefter ring og hør om pladser
Minimum 20 personer

felixrejser.dk/malta

Hotel

Hotel Mellieha Bay ligger i rolige, naturskønne omgivelser ved Mellieha-bugten. Alle
værelser har havudsigt. To poolområder
og adgang til hotellets strand ved det klare
Middelhav. Morgen- og aftensmad fra buffet.
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