8-daagse wandelvakantie
naar Malta – de parel van de
Middellandse Zee
HOTEL
San Antonio Hotel **** / Sint-Pauls Bay
In het hartje van de prachtige Sint-Pauls baai logeer je in het San Antonio 4-sterrenhotel. Gelegen in
het gezellige dorpscentrum en met het strand op loopafstand beschikt het hotel over moderne kamers
met airconditioning. Het hotel beschikt over binnen- en buitenzwembaden en een wellnesscentrum in
Marokkaanse stijl, compleet met een hot-tub, een stoombad en een fitnessruimte. Je begint de
wandeldag met een gevarieerd ontbijtbuffet en de avondlunch kan je nuttigen in één van de vijf
restaurants.

PROGRAMMA
Dag 1 – België/Malta
Vanuit Zaventem vertrek je met een rechtstreekse vlucht naar Malta International Airport. Eens
aangekomen ga je per bus transfert naar het San Antonio Hotel gelegen in het hart van de Sint-Paul’s
baai. Na het inchecken heb je de tijd om de baai te ontdekken. St. Paul's Bay ligt aan een mooie,
rotsachtige baai en ademt een ontspannen sfeer. In deze baai ligt een kleine vissershaven met enkele
gezellige eet- en drinkgelegenheden. Daarnaast beschikt St. Paul's Bay over een sfeervolle promenade,
die doorloopt tot in Bugibba. De avond sluiten we af met een diner in het hotel.

Dag 2 – De Victoria Linie van Bahrija tot Golden Bay
Na het uitgebreid ontbijt brengt de bus je naar Bahrija,
een klein landelijk dorp in de regio Rabat. Bahrija is het
Maltese woord voor ‘mot’ en vormde een soort
leengoed tijdens de periode van de Grootmeesters en
Heilige Kruisvaarders. Je stapt onder andere langsheen
de Victoria Line of de North West Wall. Een enorme
omwallingsmuur gebouwd op de top van Great Fault.
Onderweg geniet je steevast van de verrassende
geologische kenmerken, de prachtige panorama’s en
krijg je het idee dat Malta in twee is gedeeld. Medium
wandeling van 10 km. Een lunchpakket is voorzien voor tijdens de wandeling.

Dag 3 – Dingli Cliffs
De Dingli Cliffs vormen een twaalf kilometer lange
natuurlijke muur van rotsen langs de zuidkust van
Malta en zijn vernoemd naar de zeventiende-eeuwse
architect Tomasso Dingli. Na het ontbijt start je de
wandeling vanuit Wied Il Zurrieq . Je geniet steevast
van prachtige uitzichten op het hele Middellands
zeegebied, de ‘garrigue’ de natuurlijke vegetatie,
verborgen weelderige valleien en een opeenvolging
van dramatische kliffen. Onderweg stoppen we voor een lokale lunch in de Lapsi View Taverne. Je
stapt langs prehistorische sites , grotten ingericht als religieuze kapel en verborgen paleizen van de
Heilige Kruisridders. Medium wandeling : 12 km / 6 uur
Dag 4 – Valletta halve dag excursie
Na het ontbijt breng je een bezoek aan de vestingstad
Valletta de hoofdstad van Malta. Valletta, door de
Maltezen Citta' Umilissima genoemd (‘een stad
gebouwd door en voor echte heren') is een levendige
stad. We bezoeken ondermeer de Upper Barrakka
Gardens, om vervolgens verder te stappen naar de
Sint-John’s Co Kathedraal. Langsheen de befaamde
Republic Street gaat het naar het Grand Master’s
Palace. We eindige onze halve dag excursie aan het
Casa Rocca Piccola. De lunch en de namiddag zijn vrij in te vullen.
Als je in Valletta rondloopt, vindt je op elke hoek wel een intrigerende historische plek: standbeelden
van heiligen, nissen, fonteinen en wapenschilden die hoog aan de stadsmuren hangen. De smalle
zijstraatjes zitten vol kleine, aparte winkeltjes en cafés, terwijl in de hoofdstraten van Valletta de
bekende internationale winkels te vinden zijn die alles op het gebied van mode, muziek, sieraden en
nog veel meer verkopen.

Dag 5 – De Ghar Hasan Grot
Na een dagje cultuur trekken we opnieuw de wandelschoenen aan voor een prachtige wandeling naar
de Ghar Hasan Grot. Vanuit het dorp Birzebbugia stappen we langs de zuidelijke kliffen van het eiland.
Verdoken in een nauwe afgrond tussen spectaculaire rotsformaties en de eindeloos diepe blauwe zee
kom je opeens te staan voor de Ghar Hasan grot. Aan de grot is een eeuwenoude legende verbonden
, een verhaal waar een verboden liefde aan de basis ligt met een dramatische afloop als gevolg.
Medium wandeling van 10 km / 5 à 6 uur. Een lunchpakket is voorzien voor tijdens de wandeling.
Dag 6 – de westkust van Malta
Na het ontbijt staat een wandeling langs de
westkust van Malta geprogrammeerd. Vertrekkend
vanuit Dingli geniet je andermaal van alle
wondermooie uitzichten door het rustige
platteland, de heuvelachtige valleien en de
adembenemende kliffen. Je komt voorbij de
Buskett Gardens ; ook wel Boschetto genoemd. Die
naam betekent 'klein bos'. De Buskett Gardens zijn
te vinden in een dal nabij het Verdala Palace. Dit
paleis werd op één van de hoogste punten van het
eiland gebouwd. Verder stap je langs de Cart Rust, een prehistorisch mysterieus netwerk van parallelle
rotssporen en de Punische grafzerken.
Medium wandeling van 12 km / 5 à 6 uur . Een lunchpakket is voorzien tijdens de wandeling.
Dag 7 – Vrije dag
Vandaag heb je ruim de tijd om wat uit te rusten en gebruik te maken van de talrijke hotelfaciliteiten.
Op eigen kracht kan je op ontdekking trekken of indien je wenst kan je een bijkomende excursie
boeken. In Malta zijn er nog talrijke bezienswaardigheden te bewonderen of kan je een boottocht
maken naar het nabijgelegen eiland Gozo.
Dag 9 - Terugkeer naar huis
Na een laatste ontbijt is het tijd om huiswaarts te keren. Vanuit Malta National Airport reist u per
directe vlucht naar Zaventem.

