
 

 

AURINKO TERVITAB TEID AASTALÕPUREISIL MALTALE 

Meie reisiesindajad Maltal on:  

Ingrid Eomois: + 372 5191 8981 
Kaja Virkebau: + 372 5388 9896 
Olga-Annikki Villem: + 372 521 5545 

NB! Need on Eesti mobiiltelefoni numbrid. Esindajad vastavad telefonitsi meelsasti kõikidele teie 
küsimustele ajavahemikus 9:00-20:00. Erakorraliste probleemidega võite helistada loomulikult ka igal 
teisel ajal. 

 

Lend: Aurinko aastavahetuse reis Maltale toimub 29.12.17-02.01.2018. Lend toimub lennukompaniiga 
Smartlynx marsruudil Tallinn-Malta-Tallinn. Lennugraafiku leiate Aurinko veebilehelt 
http://aurinko.ee/et/lennuinfo/malta-lennuajad. 
Lennuajad on antud kohalike aegade järgi, Maltal on kell 1 tund Eesti ajast taga. Lennuaeg on u 4 tundi 
ja 10 minutit. NB! Palun kontrollige lennuaegu kindlasti 24 t enne väljalendu oma reisibüroost või 
Aurinkost, sihtkohas meie esindajatelt. Aurinko tellimuslendudel ei ole lennupileteid. Reisile registreeri-
mine toimub passi või ID-kaardi alusel. NB! Ainult lennu kasutajatel palume kontrollida lennuaega 1 

päev enne väljalendu kas meie Tallinna büroost tel + 372 666 7630 või sihtkohas meie esindajalt. 
 
Pagas: Registreeritava pagasi määr on 15 kg+5 kg käsipagasit ühe inimese kohta. Kui arvestate 

pagasit reisiseltskonna peale, siis võib ühe kohvri või koti kaal olla kuni 32 kg. Lubatust raskema pagasi 
pealevõtmist ei saa garanteerida ning lennufirmal ei ole kohustust seda ka sihtkohta järele toimetada. 
Palun lisage ka äraantava pagasi sisse oma kontaktandmed (visiitkaart, märkmepaber kontaktidega 
vms). Juhul kui pagas peaks kaduma minema ja kohvril ei ole väljaspool pagasisilti (või on see kadunud), 

saab lennufirma pagasi sees oleva kontaktinfo järgi pagasiomanikuga kiiresti ühendust võtta. Terava 
otsaga esemed nagu küünekäärid, taskunoad, korgitserid vms tuleb pakkida äraantavasse pagasisse. 
Samuti tuleb pakkida äraantavasse pagasisse kõik vedelikud, ka hambapasta ja parfüümid. Käsipagasis 
veetavate vedelike pakkimiseks sobivaid mini-grip kilekotte saab reisiterminalis asuvas R-kioskist. Kõik 
dokumendid, ravimid, võtmed, telefonid, sülearvutid, raha, ehted jms. väärtuslikud asjad, tuleb pakkida 
käsipagasisse, mitte äraantavasse pagasisse. NB! Käsipagasisse tuleb pakkida ka elektroonilised 

sigaretid ja nende akud.  
Palun tutvuge Smartlyxi pagasireeglitega http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-
journey/baggage-ee. 
 

Teenindus Smartlynxi pardal: lennuki meeskond räägib eesti, inglise ja vene keelt. NB! Reisipaketi 
hind ei sisalda sööke ja jooke lennuki pardal. Sooja toitu ja laiemat söögivalikut pakutakse Smartlynxi 
lendudel ainult ettetellimisel. Toitu saab ette tellida kuni 48 tundi enne väljalendu Airo Cateringi 

veebilehelt https://flydinner.com/. 

Imiku lisatasu on 50 eurot (ei sisalda istekohta lennukis).  

 

Saabumine: Pärast pagasi kättesaamist ootavad teid lennujaamas meie esindajad, kes suunavad teid 
transfeerbusside juurde. Transfeer lennujaamast hotellidesse kestab sõltuvalt liiklusest ja hotellist u 40 
min-1,5 t.  

 

Hotellitubade kättesaamine ja äraandmine: Vastavalt rahvusvahelistele hotellireeglitele toimub 
hotellitubadesse sisseregistreerimine alates (check-in) kell 14:00 ning väljaregistreerimine (check-out) 
kell 12:00. 

Ärasõit teie hotellist toimub........................................................................................................ 

NB! Palun teatage esindajale, kui te mingil põhjusel jätate meie transfeeri kasutamata.  

http://aurinko.ee/et/lennuinfo/malta-lennuajad
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
http://www.smartlynx.aero/passengers/before-the-journey/baggage-ee
https://flydinner.com/


 

 

 

Infotunnid: Saabumisjärgselt, peale hommikusööki hotellis Excelsior, viivad Aurinko esindajad läbi 
infotunni, kus saate lähemat teavet nii sihtkoha kui ka toimuvate ekskursioonide kohta. 

 

 
Hea teada 
 
Pealinn:  Valleta, u 9000      elanikku  
Rahvaarv:              u 400 000 elanikku  
Pindala:  316 km²  

Riigikord:  vabariik  

Usk:   Rooma-katoliku  
Ajavahe:  Maltal on kell üks tund Eesti ajast taga  
 
 
Apteek ja arstiabi: Apteegid on avatud 9:00–13:00 ja 16:00–19:00. Pühapäeva hommikupoolikul on 
igas saare piirkonnas avatud valveapteek – täpsemat infot saate vajadusel oma hotelli retseptsioonist. 

Arsti juurde on tarvis kaasa võtta isikut tõendav dokument, kindlustus, reisikinnitus. Arstiabi eest tuleb 
kohapeal kas sularahas või kaardiga tasuda. Tervisekindlustuse olemasolul saab Eestisse tagasi jõudes 
tšekkide alusel arstiabile kulutatud raha tagasi (visiiditasu, ravimitšekid, transport arsti juurde).  
 
Dokumentide kaotamine või vargus: tuleb pöörduda politseisse, kes väljastab selle kohta tõendi. Nii 
aukonsulitelt kui saatkonnast on võimalik reisidokumendist ilmajäämise korral taotleda 
tagasipöördumistunnistust, millega saab Eestisse naasta. Hädaolukorras saab konsulteerida Välisminis-

teeriumi valveametnikuga telefonil +372 637 7440 või +372 5301 9999 (24h). 
 
Elekter: Elektripinge on 230 V. Pistikupesad on kolmeaugulised, kuhu meie elektriseadmed ei 
sobi. Adaptereid on võimalik rentida hotelli vastuvõtuletist või osta kauplusest, hind u 5 eurot. 
 
Helistamine: Kui helistate oma mobiiltelefonidelt Eesti numbritele, siis valige  +372 ja telefoninumber. 
Kohalikule Malta numbrile helistades ei ole riigi koodi vaja ette valida. Hotellist helistamine on tavaliselt 

kallim. Hinnainfot vaadake palun oma mobiilioperaatori koduleheküljelt. 
 
Joogivesi: kraanivesi on puhastatud (magestatud) merevesi. See on joogikõlbulik, kuid ei pruugi olla 
kõige parema maitsega. Seetõttu kasutab enamik maltalasi pudelisse villitud joogivett. 
 
Jootraha: Maltal on kombeks tänutäheks hea teeninduse eest jootraha anda. Lahkumispäeval võib 

hotelli toateenijale jätta u 10 eurot ning päeva lõpus ka ekskursioonibussi juhile natuke meelehead. 

Restoranides jäetakse tavaliselt 5 – 10% arve summast. Mõnel pool on sisaldub 10% teenindustasu juba 
hinnas ja sellisel juhul ei ole vaja jootraha jätta.  
 
Kirikud: Maltalased kuuluvad valdavas enamuses Rooma-katoliku kirikusse. Kirikuid külastades peavad 
olema õlad ja põlved kaetud. Meestel peavad olema vähemalt põlvi katvad püksid ja naistel üle põlve 
ulatuv seelik või pikad püksid ning kõigil õlgu kattev särk/pluus või naistel õlasall. Jumalateenistused 

toimuvad malta keeles. Argipäeviti on hommikul enamasti kaks jumalateenistust, pühapäeva hommikuti 
rohkem. Argipäeva õhtuti on üks jumalateenistus ning pühapäeva õhtuti kaks. Jumalateenistusest võivad 
osa võtta kõik soovijad.  
 
Vahemaad Valletast:  
Sliema   u  5 km  
St. Julians  u  8 km  

Bugibba  u 20 km  

Mellieha  u 30 km 
 
 



 

 

 
Raha, krediitkaardid, pangad: rahaühik on euro. Krediitkaardid, nagu Visa ja EuroMaster on laialt 
kasutusel pealinnas ja kuurortides. Väiksemates külapoodides eelistatakse sularaha. Pangakaardi 
kaotamise puhul tuleb viivitamatult teavitada oma panka. Swedbank +372 631 0310; SEB +372 665 

5100; Nordea Pank +372 628 3300; Krediidipank +372 661 6039. 
 
Siesta: Vahemere piirkonnale omaselt veedetakse ka Maltal siestat. Kauplused ja apteegid on avatud 
reeglina 9:00–13:00 ja 16:00–19:00. Sliemas võivad osad suuremad ärid olla avatud ka siesta ajal. 
Vallettas on sel ajal avatud ainult suveniiripoed. 
 
Sisseostud: Maltal on kauplused tavaliselt avatud 9:00 –13:00 ja 16:00 – 19:00. Pühapäeviti ja riiklike 

pühade ajal on poed suletud. Suuremad ostukeskused on avatud  E – L 9:00 – 19:00. 
Suurimad ostukeskused on: Sliemas asuv The Point ostukeskus, Sliema keskuses asuv Plaza nimeline 
ostukeskus (Bizarra tn.) ja St. Juliansi ostukeskus Bay Street (St. Augustine tn, avatud 10:00-22:00). 
Enamus Valletta butiike paiknevad peatänavatel – Republic ja Merchants Streetil. Lisaks neile leidub 
kauplusi ka St. Lucia ja Zachary tänavatel.  
Valletta turg on avatud tööpäeviti 8:00–12:00. Müügil riided, kangad, käekotid, toidukaubad jne. 

Pühapäeviti toimub ka suurem turg bussijaama ümbruses. Marsaxlokis on tööpäeviti väike turg 10:00 – 
15:00, suur pühapäevaturg (8:00 – 15:00) on palju laiema kaubavalikuga – riided, majapidamistarbed, 
värske kala, puu- ja juurviljad. Vittoriosa ehk Birgu turg toimub teisipäeviti 8:00 – 12:00, sinna saab 
Vallettast bussidega nr. 1 ja 6. Birkirkara turgu peetakse kolmapäeviti ja reedeti 8:00 – 12:30 St.Heleni 
kiriku juures. Sinna saab bussiga nr. 42 Vallettast. 
Toiduaineid võib osta suurtest supermarketitest või väiksematest minimarketitest. Supermarketid on 
reeglina avatud E – L 8:00–19:00. Kaubavalik on hea, väga palju on Itaalia kaupu ja toiduaineid. Veine ja 

muid alkohoolseid jooke müüakse väikestes alkoholipoodides ja supermarketites. Kohalikud ja Itaalia 

veinid on odavamad, ülejäänud importveinid kallimad. 
 
Söök ja jook: Maltal võid nautida lisaks traditsioonilisele Malta  köögile veel teistegi Vahemere  rahvaste 
toidukultuuri parimaid saavutusi. Mitmed saart vallutanud rahvad on siinsesse kööki oma jälje jätnud. 
Suurimad mõjutused  pärinevad naabersaarelt Sitsiilialt.  
Palju süüakse värsket kala, samuti liha ja juustu. Värske Malta leib kuulub lahutamatu osana iga 

toidukorra juurde. Portsjonid on küllaltki suured ja rammusad. Vahemerepiirkonnale omaselt kasutatakse 
siin palju oliiviõli, küüslauku, ürte ja tomateid. 
Maltalased armastavad väljas söömas käia ja seetõttu täituvad restoranid nädalalõppudel ja pühade ajal 
kohalike perede ja sõpruskondadega. Õhtusöögile minnes peaks laua ette broneerima. Mõned restoranid 
on siesta ajal suletud. Esmaspäeviti on osad restoranid samuti suletud. 
Maltalaste hommikusöök on küllaltki tagasihoidlik, koosnedes tavaliselt värskelt pressitud mahlast, saiast, 

kohvist ja teest. Lõunat süüakse peale keskpäeva, umbes kella ühe paiku. Mõned restoranid pakuvad 
soodsa hinnaga n-ö turistimenüüd, mis sisaldab salatit või suppi, praadi ja jooki. Pühapäeviti on 

maltalastel kombeks koos pere, sõprade ja sugulastega väljas lõunat söömas käia. 
Teistel nädalapäevadel on tähtsaimaks söögikorraks õhtusöök. Kui õhtusöök on natuke pidulikum, siis 
alustatakse eelroogadest, seejärel nauditakse pastat, siis põhirooga ning lõpuks veel ka magustoitu ja 
kohvi.  
Toidu juurde on võimalik tellida erinevaid Malta veine. Restorani soodsaima hinnaga vein on tavaliselt 

majavein, mis võib olla ka väga hea kvaliteediga. Viimastel aastatel on Malta veinid tuntust kogunud ka 
välismaal ning kvaliteet on jätkuvalt paranenud. Tuntumad veinitootjad on Delicata ja Marsovin. 
Maltalased on ka suured õllesõbrad ning populaarseim kohalik õllemark on Cisk. Importõlled on üldiselt 
kallimad, välja arvatud kohapeal toodetavad  Carlsberg ja Löwenbrau. 
 
Transport: Maltal on vasakpoolne liiklus. Linnas on lihtne liikuda jalgsi ning ka bussivõrk katab kogu 
saare. Bussid sõidavad Valletta, Sliema ja St. Juliansi vahet iga päev hommikust hilisõhtuni. Melliehast 

Sliemasse ja St. Juliansi sõidavad bussid iga poole tunni tagant. Pileteid saab osta bussist või 
bussipeatustest. Takso on küllalt kallis ning sõidu hinnas tasuks eelnevalt kokku leppida. Sliemast 

Valletasse pääseb ka laevaga, hind u 1 euro. Malta Cirkewwa sadamast on laevaühendus Gozo Mgarri 
sadamaga. Mgarrist saab liinibussiga Gozo pealinna Victoriasse. Ka Malta ja Gozo vahel asuvale Comino 



 

 

saarekesele pääseb laevaga. Maltal on laevaühendus ka Sitsiiliaga. Laevad sõidavad Catania ja Pozallo 
sadamatesse ning sõit kestab u 1,5 tundi. 
 
Turismimaks: Maltal kehtib hotellides turisimimaks (Eco Tax) 0,5 €/ööpäev/täiskasvanu. 

Maksimaalselt tuleb tasuda turismimaksu 5 € ulatuses. Alla 18-aastased on tasuta. 
Turismimaks ei sisaldu reisipaketi hinnas ja see tuleb tasuda hotellist lahkudes. 
 
Turvalisus: vastavalt rahvusvahelistele tavale ei vastuta hotellid tuppa jäetud raha ja väärisesemete 
eest. Seetõttu soovitame kasutada hotelli seifi, mis paikneb teie toas või hotelli retseptsioonis. 
Reisikindlustus tavaliselt ei hüvita kadunud raha, seega soovitame rahvarohketes kohtades olla hoolikad 
ja mitte kanda hetkel ebavajalikke dokumente/kaarte kogu aeg endaga kaasas. 

 
Vaatamisväärsused: Õdusas Valletta vanalinnas jagub põnevat uudistamist igas kvartalis. Siin leidub 
lugematul arvul kirikuid ja Johanniitide ordurüütlite poolt ehitatud paleesid. Soovitame Vallettaga 
tutvumist alustada meie linnaekskursiooni käigus, kus saate vanalinnast esmase põgusa ülevaate. 
Arheoloogiamuuseum, Provence rüütlite maja, asub Republic tänaval paiknevas hoones, kus on 
väljapanek Malta saarte tähtsamatest arheoloogilistest leidudest. Piletite hind täiskasvanule 5 €, 12 – 17. 

a, seeniorile ja üliõpilasele 3,50 €, 6-11-a 2,50 €. Alla 6-aastane tasuta. Casa Rocca Piccola palee on 
ehitatud 1580. a. Markiis de Piro on avanud oma kodus väljapaneku, kus näete traditsioonilist Malta 
aadlielamut koos sinna 400. aasta vältel kogunenud esemetega. Aadress 74 Triq ir-Rpubblika, sissepääs 
täiskasvanule 9 € (koos giidiga), õpilane 5 €, alla 14-a laps tasuta. Avatud E-L 10:00 – 16:00 (viimase 
ringkäigu algus). 
Püha Pauluse kiriku ehitustöödega alustati 1639. a ning tööd kestsid  järgnevad 40 aastat. Kirik on 
pühendatud merehätta sattunud Pühale Paulusele, kes seeläbi Malta rannikule sattus. Selles kirikus võite 

imetleda Malta parimate kunstnike töid. Sissepääs kõrvaluksest Triq Santa Lucija tänavalt. Pildistamine 

on kirikus keelatud. Rahvuslik Sõjamuuseumis esitletakse sõjapidamise vahendeid alates 19. 
sajandist. St. Elmo kindluse püsiekspositsioonis on palju II Maailmasõja aegset relvastust ja isegi lennuk 
Gloster Gladiator. Täiskasvanule 10 €, noorele ja seeniorile 7,50 €, lapsele 5 €. Muuseum on avatud E-P 
10:00-17:00 (sissepääs kuni 16:30). Malta Experience on multivisuaalne esitlus, mille abil on hea saare 
minevikuga tutvuda. Teksti loetakse erinevates keeltes (nt saksa, inglise, rootsi, soome). Malta 
Experience paikneb St. Elmo kindluse lähedal Mediterraneani tänaval. Esitlused algavad täistunnil E-

R 11.00–16.00, L-P 11.00–14.00. Pilet täiskasvanule 16 €, õpilane 11,50 €, laps 5-11. a 6 €. Manoel’i 
teater on üle 300 aasta vana ning väga kauni sisearhitektuuriga ning ka praegu korraldatakse seal 
mitmeid kontserte, etendusi. Aadress Triq it Teatru I-Antik (Old Theatre Street). Püha Johannese 
katedraal on Malta kõige tähtsam ajalooline ehitis, kunagine rüütlite peakirik. Kirik valmis 1578. aastal 
ja on pühendatud Ordu kaitsepühakule, Ristija Johannesele. Sissepääs 10 €, alla 12-aastased tasuta. 
Kirik on külastajatele avatud 9:30–16:30 ja L 9:30–12:30. Pühapäeviti suletud. NB! Õlad ja põlved 

peavad kirikusse sisenedes kaetud olema. Pildistamise osas kehtivad piirangud. 1565 a. suure piiramise 
ajal  oli St. Elmo kaitsekindlusel suur tähtsus. Tänapäeval asub siin Malta politseikool. Suurem osa 

kindlusest on siiski varemetes. Pühapäeviti toimub siin sõjaväeline In Guardia Alarme etendus (u 45 
min). Istekoha saamiseks tasub veidi varem kohale tulla.  
Suurmeistri Palee ja relvamuuseum on renessansi stiilis ehitatud palee, mis on  mälestusmärgiks 
Malta Ordule, Briti perioodile ja iseseisvale Maltale. Alumisel korrusel on muljetavaldav relvamuuseum, 
kus on väljapanek rüütlite relvastusest ning ka lai valik sõjasaagiks langenud relvi. Ülemisel korrusel 

paikneb gobeläänisaal ja mõned peosaalid, mis on kasutusel veel tänapäevalgi. Alates aastast 1976 
paiknevad palee teisel korrusel Malta presidendi ja parlamendi tööruumid, seetõttu on juurdepääs sinna 
paiguti piiratud (näiteks riigivisiitide ajal). Sissepääs on Triq il-Merkanti tänavalt. Palee ja relvamuuseum 
on tavaliselt avatud E-P 9:00–17:00 (sissepääs kuni 16:30). Sissepääs 10 € täiskasvanu, laps 12-17. a, 
6-11. a 5 €. Eksponeeritakse erinevaid kunstiaardeid. Ülemise Barracca aia ajalugu algab 1631. aastast, 
mil aed oli kasutusel Itaalia rüütlite privaatse kogunemiskohana. Siit avanevad suurepärased vaated 
Valletta sadamale, mis on üks maailma sügavamaid looduslikke sadamaid, samuti vaated ümbritsevatele 

linnadele. Vaba sissepääs. Mediterraneo loomapargis võite näha  merilõvisid, delfiine, sisalikke ja 
papagoisid. Hind täiskasvanule 15,90 €, laps vanuses 4-12. a, seenior ja õpilane 9,90 €. Sissepääsupileti 

hinnas sisaldub papagoide-, merelõvide ja delfiinide sõu. Pargis on võimalik ka koos delfiinidega ujuda 
(120 €, vajalik broneering), eelduseks on vähemalt 8 aastat vanust ja ujumisoskus. Sweethaven 



 

 

Village e Popeye Village on küla, mis ehitati 1980. aastal toimunud filmivõtete jaoks ja hetkel töötab 
seal väike teemapark. Territooriumil on mõningaid atraktsioone, mis on lisatasu eest. 
 
 

Ekskursioonid 
 
Kohapeal saab ekskursioonide eest tasuda ainult sularahas eurodes. Lapsed saavad ekskursioonidelt  
hinnasoodustust.  
NB! Ekskursiooniprogrammis ja toimumise nädalapäevades võib esineda muudatusi. Täpsem info Aurinko 
esindajatelt kohapeal! 

Majesteetlik Valletta (pool päeva), reede 29.12 

Seikleme kuulsate Malta rüütlite jälgedes, imetleme Barracca aiast Malta kindluslinnale ja sadamale 
avanevaid vaateid ning tutvume Püha Johannese katedraaliga. Jalutame Valletta vanalinna kitsastel 

tänavatel ning tutvume Malta pealinna ajalooga. NB! Jalutuskäigu teekonnale jääb treppe ja on 
kõrgusevahesid. 
Hind: 35 €, laps vanuses 2-11. a 20 € 

Gozo saareekskursioon (terve päev), laupäev 30.12 
Maltast vaid pooletunnise  laevasõidu kaugusel paikneval Gozo saarel suundume esmalt saare siseossa 
vaatama kuulsat kaljumoodustist-Taevasinist Akent. Teeme peatuse, et proovida kohalikku kitsejuustu, 
mett, päikesekuivatatud tomatiteid, veini ja likööre.  Siin valmistatakse ka kuulsat malta pitsi ja 
hõbefiligraani. Jalutame vanalinna kitsastel tänavatel ja lõunatame Victoria kindluse jalamil (sisaldub 
hinnas), kust avaneb kaunis vaade merele ning selge ilma korral võib näha ka Maltat.  

Hind: 60 €, laps vanuses 2-11. a 35 €  

Vana-aastaõhtu restoranis Razzett L´Antik (õhtune üritus), pühapäev 31.12 

Veeda meeleolukas õhtu ja tervita aastat 2018 restoranis Razzett L´Antik. Restoran asub kunagi 
tegutsenud vanas veskis. Pakutakse hoolega valitud toorainest valmistatud rikkalikku buffet pidusööki. 
Meeleolu aitab luua ja tantsuks mängib kohalik ansambel. Keskööl tervitame uut aastat klaasi 
vahuveiniga (hinnas). Transfeer restorani ja tagasi hotelli on hinnas. Joogid õhtusöögi juurde on 
lisatasu eest. 
Hind: 75 €, laps vanuses 2-11. a 45 € 

Kolm linna (pool päeva), esmaspäev 01.01 
Tee retk minevikku  ja tule tutvu Malta põneva ajaloo ja kuulsa rüütlite ajastuga! Ekskursioonil käime ära 
kolmes rüütlite poolt rajatud linnas - Vittoriosas (tuntud ka Birgu nime all), Cospicuas ja Sengleas. Kõiki 

kolme linna kaitseb tugev ja ajahambale hästi vastu pidanud  Cottonera kindlus, mis on saanud justkui 

kolme linna sünonüümiks. Jalutame linnade käänulistel tänavatel, mida ääristavad mitmed kirikud ja 
katedraalid. Paadisõidul saame nautida sadama ja linna ajaloolisi bastioneid. Oma ekskursiooni lõpetame 
Grand Harbouris, kus avaneb hunnitu vaade nii merele kui linnale. 
Hind: 30 €, laps vanuses 2-11. a 20 € 

Lõuna-Malta (terve päev), teisipäev 02.01 
Veedame meeleoluka päeva Malta lõunaosaga tutvudes, mille käigus külastame kunagist pealinna Mdinat. 
Keskaegse Mdina kitsastel tänavatel jalutades saame imetleda saare parimaid romaani ja 
barokkarhitektuuri näiteid. Mdinas tutvume ka kohaliku klaasivalmistamise kunstiga.Päeva jooksul on 

võimalus heita pilk ka Malta kõige kaugemasse ajalukku külastades Hagar Qim’i muinastempli varemeid. 
Seejärel külastame Marsaxlokki ehedat kaluriküla, mille külaturul jääb vaba aega sisseostudeks ja ka 
lõunastamiseks.   
Hind: 50 €, laps vanuses 2-11. a  25 €  

Ülal toodud info on antud 13.12.2017 seisuga ning võib Aurinkost mitteolenevatel põhjustel hooaja vältel 
muutuda. Teeme kõik endast oleneva, et infot jooksvalt ajakohastada. Head vana-aasta lõppu! 


