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Verblijf
Wanneer de renovatie op tijd klaar is wordt verbleven in Xrobb l-Għaġin hostel, gerund door Nature Trust
Malta. Dit hostel is exclusief gehuurd en ligt in het midden van een natuurpark, omringd door de typische
Maltese garrigue en prachtige zee rondom. Het park bestaat uit meer dan 155.000 vierkante meter op een
vooruitstekend schiereiland met mooie uitzichten in het zuidoosten van Malta in de gemeente Marsaxlokk.
Met duurzame ontwikkeling en onderwijs als een van de principes, promoot het hostel de natuur en het
genieten van de prachtige omliggende gebieden terwijl het zich ontspant in een natuurlijke omgeving. Het
hostel ligt aan de rand van het schiereiland, met vrij uitzicht op zee van alle kanten en in het volle zicht van
de prachtige zonsopgang. Xrobb l-Ghagin Bay ligt op 3 minuten lopen van het park. St Peter's Pool ligt op
20 minuten lopen, terwijl Kalanka Bay op 30 minuten lopen van het park ligt. Het verblijf is inclusief een
basic ontbijt geboekt. Neem zelf alvast een kijkje in het hostel op: https://www.xrobblghagin.org.mt/

Mocht de renovatie van bovenstaand hostel niet tijdig klaar zijn, dan wordt verbleven in Inhawi Boutique
Hostel. Dit hostel ligt in het hart van de plaats St Julians, Malta. Het hostel een eigen buitenzwembad en
ligt op slechts 10 minuten van de zee en de boulevard van Sliema. Verblijf in dit hostel is inclusief ontbijt
geboekt. Neem zelf alvast een kijkje in het hostel op: http://www.inhawi.com/
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Informatie over de omgeving en uit te voeren activiteiten
Midden in de Middellandse Zee ligt de archipel Malta. Hiervan is Malta het grootste eiland. Malta heeft
historische bezienswaardigheden uit allerlei tijdperken. De Arabische, Italiaanse en Engelse invloeden zijn
nog goed terug te zien. Vanwege de mooie combinatie van strand, cultuur en natuur is Malta een
bestemming bij uitstek voor een heerlijke vakantie!
Malta is een land met een rijke historie. Zo vind je zowel op Gozo als op Malta prehistorische bouwwerken
zoals de megalithische tempels van Tarxien en de tempels van Ħaġar Qim en Mnajdra. Apart is dat de
tempel van Ħaġar Qim als een soort van klok fungeert. Voor het tijdperk waarin deze tempel gebouwd is
was dit uniek. Malta heeft altijd op een strategisch belangrijke plek gelegen. Niet voor niets dat Malta vaak
het toneel is geweest van gevechten om deze eilanden. Malta heeft verschillende heersers gekend,
waarvan de Britten de laatste bezetters waren. De vele machten en volkeren die hier geregeerd hebben,
hebben ieder hun sporen op het eiland achtergelaten. Zo zijn er op Malta gerechten, sporten en
bouwstijlen ontstaan die een mengelmoes vormen van wat de verschillende heersers meegebracht
hebben naar de eilanden. Wie Malta bezoekt die zal merken dat er vooral Italiaanse, Britse en Moorse
invloeden terug te vinden zijn in het straatbeeld en in de cultuur van Malta.
Als mensen op zoek zijn naar een zonvakantie in Europa dan is Malta niet zo vaak de eerste keus. Dat komt
onder andere omdat het beeld bij veel potentiële toeristen bestaat dat Malta geen stranden heeft. Het
probleem met Malta is dat waar wel mooie zandstranden zijn maar er bijna geen hotels staan. Het gros
van de toeristen komt bijna vanzelf uit in toeristenplaatsen zoals St. Julians en Sliema. Dit zijn geen
sfeervolle badplaatsen met lange zandstranden, wuivende palmbomen en een gezellige boulevard vol
terrasjes. Het hele stedelijke gebied rondom Valletta lijkt meer op een aaneenschakeling van bouwwerken,
waarbij er te weinig plek is voor groen.
Als je echter meer naar het noorden van het eiland Malta gaat dan vind je wel een aantal stranden die de
moeite waard zijn. Dit zijn bijvoorbeeld Ghajn Tuffieha Bay en Golden Bay. Hotels zijn er hier echter amper
te vinden.
Malta is voor zonliefhebbers misschien niet de allerbeste bestemming die je in Europa kunt vinden, de zon
is in de zomer wél volop aanwezig en de temperatuur is in de zomermaanden meer dan prima om lekker
te bakken. Daarnaast is Malta een bestemming waar op cultureel gebied voldoende te zien en te doen is.
Ook wandelaars komen hier prima aan hun trekken, vooral wanneer ze voor het eiland Gozo kiezen. Daar
zijn prachtige wandelroutes te vinden langs pittoreske dorpen en fraaie stukjes van het eiland.
Houd jij van duiken? Dan is Malta zeker iets voor jou! Het eiland Gozo is namelijk het zeil-, snorkel- en
duikparadijs van Malta. Gozo is een van de weinige eilanden in de Middellandse Zee waar je het hele jaar
door in het warme water van de onderwaterwereld kunt genieten. Niet alleen staat Gozo bekend om zijn
mooie wateren, maar ook om zijn culturele erfgoed. Op dit eiland zijn verschillende bezienswaardigheden
te bezichtigen zoals de grote basiliek, de baai van Xlendi en Azure Window.
En tenslotte, een bezoek aan het eiland Comino mag zeker niet ontbreken tijdens je verblijf op Malta. Dit
bijzondere eiland is met 3,5 vierkante kilometer een van de kleinste eilanden van Malta. Wil je lekker
relaxen? Dan ben je bij Comino op het juiste adres. Dit eiland staat bekend om zijn relaxte sfeer en
prachtige stranden. Geniet van de natuur, de vogels en bovenal van kraakheldere Blue Lagoon. Neem een
duik in deze bijzondere baai en geniet van al het moois dat Comino te bieden heeft.
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Vervoer
Met Air Malta wordt vanaf Schiphol rechtstreeks naar Malta gereisd, volgens het onderstaande
vluchtschema:

Op Malta zijn gedurende de hele reis auto’s gehuurd.
Bijzonderheden
Gezondheid
• Voor deze reis moet je goed tegen warmte kunnen.
Reispapieren
• Voor deze reis heb je een geldig paspoort of ID kaart nodig. Deze moet tenminste nog 3 maanden
geldig zijn op de datum dat je vertrekt.

Reissom
Inclusief
• Huur van hostel
• Autohuur
Exclusief
• Ca. €100,- kosten voor eten en drinken.
• Ca. €200,- excursie- en brandstofkosten.
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