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Historiska Malta
Fredrik Hammenborn
 - vår lokala guide

DaG 1: StOCKhOlm, malta
Flyg Arlanda via Frankfurt till Malta tidig 
morgon. Här möter Fredrik oss på flygplat-
sen. Transfer till vårt hotell. Vi bor centralt i 
St Julians invid havet på hotel Cavalieri där 
alla rum har balkong. BRIDGE 1. Middag (M) 

DaG 2: vallEtta
Vi besöker den pampiga huvudstaden 
Valletta, som byggdes av johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här känner man  
historiens vingslag när vi lever oss in i 
riddartiden genom ett besök till St Johns 
katedralen. Vi ser också det intressanta 
bildspelet Malta Experience. BRIDGE 2. 
Middag. (F,M)

DaG 3: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av.  BRIDGE 3. (F)

DaG 4: UtFÄRD mOSta & mDINa
Utförd till Ta’Qali hantverksby samt be-
sök till Meridiana vingård där vi får smaka  
maltesiskt vin. Vi fortsätter till den gamla 
huvudstaden Mdina med anor sedan den 
arabiska tiden. Under en intressant rund-
tur levandegör vår guide stadens historia. 
BRIDGE 4. Middag. (F,M)

DaG 5: vaNDRING 
Egen dag eller följ med vår reseledare på 
en lättare vandring eller bara koppla av 
på den sköna sandstranden. Vi åker med 
lokalbuss. BRIDGE 5. Middag. (F,M)

DaG 6: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av. BRIDGE 6. (F)

DaG 7: UtFÄRD GOzO 
Maltas lillasyster Gozo, en mindre och 
lugnare ö som präglas av lantlig idyll. Här 
ser vi de fascinerande Ġgantija-templen 
och ”Det blå fönstret” , som är otroligt 
vackra naturformade klippor. 
BRIDGE 7. Middag. (F,M)

DaG 8: UtFÄRD SöDRa malta
Vi börjar med att besöka Blå Grottan där 
man kan ta en liten båttur in i grottorna. 
Den lilla pittoreska fiskebyn Marsaxlokk 
välkomnar med färgrika fiskebåtar så 
kallade Luzzos och en trevlig marknad.  Vi 
äter en god fisklunch innan vi återvänder 
till Sliema. BRIDGE 8. (F)

DaG 9: EGEN DaG  
Egen dag att koppla av. BRIDGE 9. (F,M)

DaG 10: KvÄllSUtFÄRD BIRGU
13.00 - 17.00 BRIDGE 10..
På kvällen avslutar vi med en utfärd till 
Birgu, en av de ”Tre städerna”. Det var 
här som riddarna först slog sig ned på 
1500-talet. Vi vandrar  längs de smala 
gatorna och beundrar de vackra ringmu-
rarna. Turen avslutas med med en lättare 
middag på mysig lokal restaurang. (F,M)

DaG 11: hEmRESa
Hemresa via München. (F)

Megaliter och riddarstäder – de maltesiska öarna är verkligen medelhavets bäst be-
varade hemlighet.  De smala, slingrande gatorna i städer och byar är fulla av renäs-
sanskatedraler och barockpalats. Med fantastiskt soligt väder, en gästvänlighet och 
över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att se och göra. Tillsammans 
med vår  mycket kunnige svenske reseledare och guide Fredrik Hammenborn som bor 
på Malta, kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en inblick i öns mycket 
speciella historia och vi skall prova lokal mat och vin. Vår bridge- och reseledare Chris-
ter Cedergren ordnar bridgespel varje dag på hotellet. 

RESFaKta
MEDL. SV. BRIDGE : 11 900 kR  
oRD PRIS:         13 900 kR
RESLÄNGD:         11 DAGAR
AVRESA:         28/10

I pRISEt INGåR:
• Flygresa Stockholm-Malta t/r
• Svensk reseledare och guide
• Del i dubbelrum med frukost 
  på 4* hotell 10 nätter
• 5 middagar på hotellet
• Halvdagsutfärd till Valletta  
• Utfärd Birgu m lättare middag 
• Vandring
• Bridgespel och bridgeledare

TILLÄGG::
Enkelrum: 1 800 kr
Gozo heldag inkl lunch: 550 kr
Mdina inkl vinprovning: 300 kr
Södra Malta med lunch: 300 kr
obligatorisk bordsavgift 500 kr betalas på plats.

BRIDGERESOR
ReseSkaparna har ett samarbetsavtal med Svenska Bridgeförbundet och erbjuder alla 
medlemmar förmånliga rabatter på våra bridgeresor. Våra resor ger en inblick i ett 
lands kultur genom våra lokala guiders specialkunskap kombinerat med bridgespel 
arrangerat av vår omtyckte och erfarne bridgeledare Christer Cedergren. Alla tävlingar 
genomförda under våra resor rapporteras till förbundet och ger er mästarpoäng.
Välkomna att kombinera ert intresse för bridge med nya kulturella upplevelser.

Christer Cedergren - 
bridgeledare


