
6 dagen / 5 nachten
kamer & ontbijt

Vertrekdatum Prijs per persoon
(op basis van 2-pers.-kamer)

28 december 22  € 945 

Toeslag Prijs per persoon

Eenpersoonskamer € 335

Halfpension € 215

Uitstap Valletta € 57

Uitstap Mdina € 54

Luchthaventransfer (per traject) € 40

Opstapplaats: luchthaven (definitieve vluchturen bij uw reisdocumenten)

THE WATERFRONT HOTEL****
Ligging: in Sliema met uitstekende ligging vlakbij boulevard met shops, 
bars en restaurants, op wandelafstand van de overzetboot naar Valletta en 
prachtig uitzicht op de haven
Uitrusting: sterk aanbevolen hotel met lift, receptie, restaurant, bar, terras,  
binnen- en buitenzwembad, fitness, gratis wifi, mooie standaardkamers met 
balkon, badkamer met bad/douche en toilet, tv, kluisje, minibar, koffie- en 
theefaciliteiten
Maaltijden: ontbijtbuffet, ’s avonds 3 gangenmenu of buffet, 1x galadiner met 
oudjaar

INBEGREPEN
• Vluchten heen en terug met Air Malta
• Transfer luchthaven - hotel - luchthaven met Nederlandstalige hostess
• Kamer en ontbijt vanaf 2e dag ontbijt t.e.m. 6e dag ontbijt
• De uitstappen en toegangsprijzen zoals beschreven in het programma

NIET INBEGREPEN
• Verblijfstaks van € 0,50 per persoon per nacht (direct in het hotel af te 

rekenen)

PRAKTISCHE INFORMATIE
• Elektriciteit: 220V, best een wereldadapter meenemen

Dag 1 • België – Valletta - Sliema
In de vooravond nemen we onze vlucht naar Valletta, de hoofdstad van Malta. Bij aankomst staat onze plaatselijke Nederlandstalige hostess 
ons op te wachten en nemen we onze transfer naar het ****hotel Waterfront.

Dag 2 • Vrij verblijf in Sliema
Na een heerlijk ontbijt verkennen we de omgeving van het hotel en de winkelboulevard. De liefhebbers kunnen nadien een frisse duik nemen 
in het verwarmde binnenzwembad van het hotel of genieten van wat vrije tijd tot aan het avondmaal.   

Dag 3 • Facultatieve excursie Valletta
Deze ochtend bezoeken we Valletta en flaneren we o.a. de langs de unieke architectuur van de oude gebouwen, het Grand Masters Palace 
en de St Johns Co-kathedraal. In dit ‘Kroonjuweel van Malta’ verwonderen we ons aan het overweldigende interieur. Na deze boeiende 
stadswandeling voorzien we vrije tijd, het ideale moment voor een hapje en een drankje.

Dag 4 • Facultatieve excursie Mdina
Mdina, Malta’s mooiste stad, nodigt ons deze ochtend uit voor een unieke excursie. In ‘De stille stad’ nemen we o.a. een kijkje in de kathedraal 
en het museum. Vervolgens steken we over naar Rabat waar we de catacomben van St. Paul bezoeken. Na wat vrije tijd keren we terug naar 
ons hotel en  maken we ons klaar voor het galadiner. Met het vuurwerk op de achtergrond klinken we allen  samen op een voorspoedig 2023. 

Dag 5 • Valletta 
Vandaag genieten we van de faciliteiten van het hotel. Er is uiteraard ook de mogelijkheid om een stukje van de dag door te brengen in 
Sliema of de overzetboot te nemen richting Valetta. 

Dag 6 • Valletta - België
Rond de middag nemen we onze transfer naar de luchthaven voor onze terugvlucht naar België.
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