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MÁLTA

FAKULTATÍV PROGRAMOK
Az árak tájékoztató jellegűek. Helyszíni fizetéssel minimum 10 fő 
esetén indulnak magyar nyelven június 1. és október 31. között.

ÜDÜLŐHELYEK

VALLETTA Kb. 40 Euro/fő 
Félnapos kirándulás során gyalogos városnézés a keresztes lovagok 
városában, ahol a város bástyáira épített Felső Barakka Kert, vala-
mint a Szent János- társkatedrális kerül megtekintésre, ahol a híres 
Caravaggio festmény és a Nagymesterek Palotája látható. Séta a Vi-
lágörökség részét képező főváros utcáin.

GOZOI KIRÁNDULÁS Kb. 50 Euro/fő 
Egész napos kirándulás a Máltai Köztársaság másik lakott szi-
getére, Gozóra. A kb. 20 perces, komppal történő utazás után a 
templomairól, természetes növényzetéről és nyugodt légköré-
ről híres sziget fővárosában a Fellegvár, az Azúr Ablak nevű lát-
ványos sziklaképződmény és a Xlendi – öböl megtekintése. Ebéd 
a szigeten.

MDINA, BLUE GROTTO 
ÉS MARSAXLOKK Kb. 45 Euro/fő 
Egész napos kirándulás a sziget déli részére, ahol egy tipikus máltai 
halászfaluban, Marsaxlokk-ban a piac mellett sok színes tradicioná-
lis halászcsónak (Luzzu) látható. A Kék Barlang megtekintése, ahol 
a sziklás part és a tenger páratlan természetes szépségei láthatók. 
Mdina meglátogatása, ahol séta a tekergő, hangulatos, szűk utcák-
ban, melyek mindegyike az erődhöz vezet. Az ebédet követően láto-
gatás a Ta’Qali kézműves faluba.

SLIEMA
A sziget legelegánsabb üdülővárosa, a Marsamxett kikötővel szem-
beni félszigeten helyezkedik el. 3 km hosszú tengerparti sétányán 
számos bár, kávézó, étterem és üzlet várja az idelátogatókat. Ideá-
lis hely a tenger, a napfürdőzés és a búvárkodás szerelmeseinek is. 
Tengerpartja lapos sziklás, ahonnan lépcsőkön keresztül lehet a hir-
telen mélyülő vízbe jutni.

ST. PAUL’S BAY
Qawra és Bugibba a legismertebb üdülőhelyei a Szent Pál-öbölnek, ahol 
a lapos sziklapadokon sok helyen nyugágy, napernyő és vizisport eszkö-
zök bérlésére is van lehetőség. A tenger gyorsan mélyülő, búvárkodásra 
is alkalmas. Bugibba központjában éttermek, szórakozóhelyek, bárok, 
üzletek, a régi városrészeiben hangulatos épületek, kávézók találhatók. 

MELLIEHA BAY
A Mellieha-öbölben található a legnagyobb és legnépszerűbb homokos 
partszakasz a szigeten. A gyermekek számára is ideális, lassan mélyülő 
tengerpart mentén üzletek, kávézók segítik a kikapcsolódást. Szórako-
zóhely itt nem található, így a nyugalmat kedvelőknek javasolt.

ST. JULIAN'S
Egy kis halászfaluból Málta egyik legmozgalmasabb üdülőhelyé-
vé nőtte ki magát. Itt találhatóak a legnagyobb szórakozóhelyek, 
melyek a Sliemával szinte teljesen összenőtt tengerparti sétá-
nyon találhatók.

Közlekedés: egyénileg, a Wizz 
Air és a Ryanair diszkont légi-
társaságok menetrend szerint 
közlekedő repülőjárataival.
Beutazási szabályok: ma-
gyar állampolgároknak nem 
szükséges vízum, kártya 
formátumú érvényes sze-
mélyazonossági igazolvány-

nyal vagy útlevéllel lehet belépni. Külföldi állampolgárok csak a 
megfelelő utazási dokumentumok birtokában utazhatnak, melyek 
beszerzéséről saját maguknak kell gondoskodniuk. Ezek hiányából 
eredő károkért az OTP Travel nem vállal felelősséget és a felmerü-
lő többletköltségek az utast terhelik. 
Idegenvezetés: a helyszínen magyar asszisztencia áll utasaink rendelkezésre.

A részvételi díj az alábbi szolgáltatások árát tartalmazza: 1 éjsza-
kai szállás a megrendelt ellátással, baleset-, betegség- és poggyász-
biztosítás, útlemondási biztosítás, magyar asszisztencia.
A részvételi díjon felül fizetendő: retúr repülőtéri gyűjtőtranszfer: 
4 000 Ft/fő. Privát transzfer felára oda-visszaútra: Sliemába, St. 
Paul’s Bay-be és St. Julian’s-ba 1–3 fő részére 21 000 Ft/autó, 4-10 fő 
részére 41 000 Ft/autó. Mellieha Bay-be 1–3 fő részére 24 000 Ft/au-
tó, 4-10 fő részére 50 000 Ft/autó.

°C °C °C óra nap

május 26 22 21 10 2

június 30 25 23 11 2

július 31 25 25 12 1

augusztus 33 26 26 11 3

szeptember 28 23 24 8 3

október 26 19 23 7 6
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Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel
máj. 1. – jún. 30.,

okt. 1–31.
júl. 1. – szept. 30.

Kétágyas, balkonos szobában 12 000 17 000

1–2. felnőtt pótágyon 9 000 12 000

1–2. gyermek (2-12 éves) pótágyon 6 000 8 000

Egyágyas szobában 15 000 25 000

Vacsora felára: 4 000 Ft/fő/éjszaka. Teljes panzió felára: 6 000 Ft/fő/éjszaka. All Inclusive ellátás felára: 10 000 Ft/fő/éjszaka. Gyerekked-
vezmény 12 éves korig: 50%.

Szálloda: a helyi háromcsillagos, 100 szobás szálloda csen-
des helyen, Sliema nyüzsgő központjától 300 méterre, a szik-
lás tengerparttól és a sétánytól 200 m-re található. Étterme 
helyi és nemzetközi ételeket, a Le Roy bár szendvicseket, és 
italok, koktélok széles választékát kínálja, ahol a különleges 
sporteseményeket kivetítőn követhetik a vendégek. A tetőte-
raszon úszómedence, napágyak gondoskodnak a kikapcsoló-

Sliema HOTEL PLEVNA 

Sliema PRELUNA HOTEL & SPA 

Szálloda: a helyi besorolású négycsillagos szálloda központi helyen, 
Sliema tengerpartján fekszik, a sétánytól csak a parti út választja 
el. A menetrend szerinti busz megállója a szálloda előtt található. A 
tetőn a szigetre gyönyörű panorámával rendelkező Skyroom, a ja-
pán konyha különlegességeit felszolgáló Sakura, és a látványkony-
hával rendelkező Triton étterem, valamint a földszinten a La Piazza 
Bár áll rendelkezésre. A Feelgood Wellness Spa kezelései a teljes re-
generálódást segítik, térítés ellenében vehetők igénybe. A saját ten-

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel ápr. 1–30.
máj. 1–30.,

okt. 1–31.
júl. 1–31.

Kétágyas, utcára néző balkonos szobában 19 000 20 000 22 000

Felnőtt pótágyon 14 000 17 000 17 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 9 000 10 000 11 000

Egyágyas szobában 25 000 26 000 29 000

Vacsora felára: 5 000 Ft/fő/éjszaka. Teljes panzió felára: 8 000 Ft/fő/éjszaka. All inclusive ellátás felára: 14 000 Ft/fő/éjszaka. Gyermek-
kedvezmény 12 éves korig: 50%. Tengerre néző szoba felára 2 000 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka.

gerparti részen sós vizű medence található, ahol a bár mellett bú-
várközpont is rendelkezésre áll.
Szobák: a fürdőszobás, légkondicionált, utcára néző szobák tv-
vel, rádióval, minibárral, széffel, ventillátorral és hajszárítóval 
felszereltek, balkonosak. Tengerre néző szoba felár ellenében 
foglalható.
Ellátás: reggeli. Félpanzió, teljes panzió vagy all inclusive ellátás fel-
ár ellenében igényelhető.

dásról. A WiFi a lobbiban ingyenesen, a szobákban felár elle-
nében érhető el.
Szobák: a kétágyas, légkondicionált, balkonos, utcára néző fürdőszo-
bás szobák tv-vel, telefonnal, hajszárítóval, mini hűtővel, tea-, és kávé-
főzési lehetőséggel felszereltek. Széf és WiFi felár ellenében kérhető.
Ellátás: reggeli. Felár ellenében félpanzió, teljes panzió vagy all 
inclusive ellátás igényelhető.
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Qawra SUNFLOWER HOTEL 

Szálloda: a helyi háromcsillagos szálloda Qawra városában, a ten-
gerparti sétánytól 600 m-re, a város központjától 1 km-re fekszik. 
A szállodában étterem, két bár áll rendelkezésre. A panorámás te-
tőteraszon kisméretű medence, a gyermekek részére leválasztott 
résszel. A napozóteraszon a napágyak és a napernyők ingyenesen 
vehetők igénybe. A wellness központban fedett medence, és felár 

ellenében különféle masszázslehetőségek segítik a kikapcsolódást.
Szobák: a kétágyas, fürdőszobás szobák központilag szabályozott 
légkondicionálóval,  tv-vel, rádióval, telefonnal, hajszárítóval, igye-
nes WiFi  elérhetőséggel, balkonnal felszereltek. A superior szobák-
ban 2 pótágy helyezhető el.
Ellátás: reggeli. Félpanziós ellátás felár ellenében igényelhető.

Qawra SEASHELLS RESORT AT SUNCREST 

Szálloda: A 2015-ben felújított szálloda Qawra tengerparti sétányán 
található, csak a parti út választja el a sziklás strandtól. A 371 szobás 
szállodában két étterem, két bár, kávézó, üzletek, tengervizes úszóme-
dence, három felnőttmedence és két gyermekmedence egy kis csúsz-
dával, napozóterasz és bár áll rendelkezésre. A napágyak, matracok és 
napernyők ingyenesen, a törölközők térítés ellenében vehetők igénybe a 
medencénél. A szállodától 150 m-re található szépség- és egészségköz-
pontban fedett úszómedence, edzőterem, jacuzzi, squash pálya ingye-

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel ápr. 1–30.
máj. 1. – jún. 30.,

okt. 1–31.
júl. 1. – szept. 30.

Kétágyas szobában 8 000 10 000 15 000

Felnőtt pótágyon 6 000 7 000 11 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 4 000 5 000 8 000

Egyágyas szobában 11 000 13 000 23 000

Vacsora felára: 4 000 Ft/fő/éjszaka. Superior szoba felára: 2 000 Ft/fő/éjszaka. Gyermekkedvezmény 12 éves korig 50%. Minimum éjszakák 
száma: 3 éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel ápr. 1–30. máj. 1–31.
jún. 1. – júl. 8.,

okt. 1–31.
júl. 9. – aug. 31. szept. 1–30.

Kétágyas balkonos standard szobában 15 000 17 000 21 000 28 000 24 000

Felnőtt pótágyon 10 000 12 000 15 000 20 000 17 000

Gyermek (2–11 éves) pótágyon 8 000 9 000 11 000 14 000 12 000

Egyágyas szobában 21 000 23 000 27 000 38 000 34 000

Oldalról tengerre néző felár: 3 000 Ft/fő/éjszaka. Tengerre néző felár: 5 000 Ft/fő/éjszaka. Vacsora felára italfogyasztással: 6 000 Ft/fő/
éjszaka. All inclusive ellátás felára: 9 000 Ft/fő/éjszaka. Gyermekekedvezmény 12 éves korig: 50%. Minimum éjszakák száma: 5 éjszaka.

nesen vehető igénybe, felár ellenében szauna és masszázs áll rendelke-
zésre. Naponta animációs programokkal szórakoztatják a vendégeket. 
Szobák: a standard kétágyas, fürdőszobás, légkondicionált, balko-
nos szobák kábel tv-vel, hajszárítóval, minibárral, térítés ellenében 
széffel, WiFi-elérhetőséggel felszereltek. Tengerre néző szoba felár 
ellenében foglalható.
Ellátás: reggeli. Félpanzió vagy all inclusive ellátás felár ellené-
ben igényelhető.
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Mellieha MELLIEHA BAY HOTEL 

Szálloda: a helyi négycsillagos, 2015-ben felújított, 7 épületből 
álló, 313 szobás szálloda a sziget északi részén, közvetlenül saját, 
kis homokos strandszakaszán fekszik. A 250 m-re lévő buszmeg-
állóból a 4 km-re fekvő Mellieha és a sziget főbb látnivalói köny-
nyen elérhetőek. Az aktív kikapcsolódást kedvelők részére aszta-
litenisz, két kinti medence gyermekek részére elválasztott résszel, 
fedett medence, kondicionálóterem, biliárd, vízisport központ, 
búvárközpont és minidiszkó áll rendelkezésre. A szállodában öt 

bár található, a két éttermében nemzetközi és helyi ételek, italok 
széles választékát kínálja. 
Szobák: a tengerre néző, kb. 16 m2-es, fürdőszobás szobák köz-
pontilag szabályozott légkondicionálóval, kábel tv-vel, rádióval, 
telefonnal, íróasztallal, hajszárítóval, minibárral, széffel és bal-
konnal felszereltek. 
Ellátás: félpanzió. Teljes panzió vagy all inclusive ellátás felár el-
lenében igényelhető. 

St Julian’s HOTEL INTERCONTINENTAL 

Szálloda: az ötcsillagos, modern luxushotel a nyüzsgő St. Julians köz-
pontjában található, közel az üzletekhez és a szórakozó negyedhez, 7 
km-re Vallettától. Egyedülálló módon az egyetlen szálloda a környéken, 
melynek saját homokos strandja van, melyet az utcáról lehet megköze-
líteni, kb. 200 méterre az épülettől. A 451 szobás hotel öt étteremmel 
(ahol az ázsiai-, az olasz-, a mediterrán- és a nemzetközi konyha széles 

választékát kínálják), valamint 3 bárral, külső és belső úszómedencé-
vel, edzőteremmel, szépség- és egészségközponttal rendelkezik. 
Szobák: a kertre vagy medencére néző, légkondicionált, kétágyas, für-
dőszobás deluxe szobák széffel, kábel tv-vel, vasalóval, hajszárítóval, 
fürdőköpennyel, kávé- és teafőzővel, valamint minibárral felszereltek. 
Ellátás: reggeli. Félpanziós vagy teljes ellátás felár ellenében igényelhető.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka reggelivel ápr. 1. – máj. 31.,
okt. 1–31. jún. 1–30. aug. 1–31.

Kétágyas deluxe szobában 29 000 31 000 39 000

Felnőtt pótágyon 20 000 22 000 28 000

Gyermek (2–13 éves) pótágyon 1 000 1 000 1 000

Egyágyas szobában 57 000 61 000 78 000

Vacsora felára: 11 000 Ft/fő/éjszaka. Teljes panzió felára: 21 000 Ft/fő/éjszaka. Gyermekkedvezmény 13 éves korig: 100%. Minimum 
éjszakák száma: 3 éjszaka.

Részvételi díj/Ft/fő/1 éjszaka félpanzióval
máj. 1–31.,
okt. 1–31.

jún. 1–30.,
szept. 1–30.

júl. 1. – aug. 31.

Kétágyas deluxe szobában 16 000 19 000 24 000

Felnőtt pótágyon 12 000 14 000 17 000

Gyermek (2-12 éves) pótágyon 9 000 10 000 12 000

Egyágyas szobában 24 000 27 000 31 000

Teljes panzió felára: 4 500 Ft/fő/éjszaka. All inclusive ellátás felára: 7 500 Ft/fő/éjszaka. Minimum éjszakák száma: 3 éjszaka.


