Go For Malta
3 tot 10 oktober 2022

HOOGTEPUNTEN
Zou het geen goed idee zijn om tot rust te komen in een wondermooie omgeving, te onthaasten op een luxueuze manier,
lekker te eten en volop te genieten van heel veel gezelligheid? Het zal wel zijn!
Wel bij deze nemen we je graag mee voor een heerlijke week Malta in een aangenaam seizoen, wanneer de zon nog lekker
van de partij is maar het massatoerisme al ver weg is.
We kiezen voor Maritim Antonine Hotel & Spa als een zeer volwaardig 4- à 5-sterren hotel, met een vriendelijke casual
sfeer, prima faciliteiten binnen en buiten, zeer ruime en comfortabele kamers, en, heel belangrijk voor ons Belgen, een
bijzonder te smaken gastronomie.
Kortom, ons besluit stond vlug vast, dit is de perfecte locatie om met een leuke groep gelijkgestemden een zalige week
door te brengen in het najaar, of het nu is om niks te doen, dagelijkse wandelingen te maken, of iets ertussenin, voor ieder
wat wils! Onze eerste Go For Malta wordt een groot succes dus jij gaat toch ook mee?
Een hotelvakantie boeken bij Go For Cruise betekent net wat beter en vollediger met:




rechtstreekse lijnvluchten zonder bagage perikelen
toegang tot de Diamond Lounge voor de heenvlucht
GFC initiatieven ter plaatse, inbegrepen excursies, wandelingen en kwis

VLUCHTEN
We vliegen heen en terug vanuit Zaventem naar Malta met Air Malta in economy:



maandag 3 oktober 2022 Brussel 19:50 – Malta 22:35
maandag 10 oktober 2022 Malta 16:05 – Brussel 19:00

Niet aarzelen is de boodschap om vluchttoeslagen te vermijden!

HOTEL
Het Maritim Antonine Hotel & Spa biedt heeft een zwembad op het dak, een spa en 3 restaurants. Het ligt in het
bergdorpje Mellieha, op 1 km van het grootste strand van Malta en op slechts 25 km van de internationale luchthaven van
Malta. U kunt hier genieten van een panoramisch uitzicht op de zee en het landschap.
Het Maritim Antonine Hotel & Spa beschikt over een sauna en 3 zwembaden, waaronder een verwarmd binnenzwembad.
U vindt hier ook een moderne fitnessruimte, en er zijn tal van ultramoderne behandelingen beschikbaar. In de gehele
accommodatie is gratis WiFi beschikbaar.
De ruime, elegante kamers zijn allemaal voorzien van airconditioning, satelliet-tv en gratis koffiefaciliteiten. Sommigen
bieden uitzicht op zee, de tuin of de stad.
Verblijven doen we in half pension, ontbijt en avondmaal in buffetvorm met zeer uitgebreide keuze en showcooking.
Groot terras voor wie graag buiten eet. Tijdens de middag kan je tal van lekkere snacks en gerechten bestellen.

INBEGREPEN EXCURSIES
Valletta – halve dag
Na het ontbijt gaan we aan boord van onze bus voor een geweldige excursie naar Valetta van een halve dag. Valletta is de
hoofdstad van Malta. De ommuurde stad werd in de jaren 1500 gesticht door de Ridders van St. John, een roomskatholieke orde. We beginnen onze tour bij de Valletta Gate. Onze gids geeft graag uitleg over de geschiedenis en cultuur
van de stad. We bezoeken de zeer beroemde Sint-Janscokathedraal met barokke monumenten, waarvan het weelderige
interieur het meesterwerk van Caravaggio “De onthoofding van Sint-Jan” herbergt. Daarnaast stoppen we voor het Grand
Palace en lopen we naar Baraka Garden voor een prachtig uitzicht op de haven en de drie steden.
Mdina & Rabat – halve dag
We bezoeken Rabat en de stille stad – Mdina. Gelegen op een heuveltop met uitzicht op vele nabijgelegen steden, heeft dit
kleine ommuurde stadje een eclectische mix van middeleeuwse en barokke architectuur met pittoreske smalle straatjes. Als
wandelend door Mdina bezoeken we de St. Paul’s Cathedral, gewijd aan de patroonheilige van Malta. St. Paul’s Cathedral is
in barokstijl en werd gebouwd in de 17e eeuw. Ontworpen door architect Lorenzo Gafa, duurde het vijf jaar om de
kathedraal te voltooien. Onze gids zal de geschiedenis van deze middeleeuwse stad uitleggen – de voormalige
hoofdstad van Malta. Later zullen we de naburige stad, het charmante Rabat, doorkruisen voor een mooie wandeling en
lunch (niet inbegrepen in de prijs).
Gozo – hele dag
We bieden je de ongelooflijke kans om het zustereiland van Malta, Gozo, te bezoeken. Het eiland wordt al duizenden jaren
bewoond en staat bekend om zijn historische immigratie door onder andere de Feniciërs, Romeinen, Arabieren, Sicilianen,
Fransen en Britten. We passeren de pittoreske dorpjes van Gozo en stoppen bij Xlendi voor een prachtig uitzicht op de
kliffen en de zee.We bezoeken de megalithische tempels van Gozo, de tempels van Gjantija, ouder dan de piramides van
Egypte. Geniet van een lunch (inbegrepen) en slenter door Victoria, de hoofdstad van Gozo.
Ten zuiden van Malta – halve dag
Na het ontbijt rijden we naar het beroemde dorp Marsaxlokk. Daar zullen we genieten van een rustige en kleurrijke
wandeling over de promenade en de charmante vissersboten bewonderen, typisch voor Malta. Na deze ervaring gaan we
richting de Blue Grotto voor een panoramisch uitzicht over de grot en de zee. Onze laatste stop is de megalithische
tempels van Malta, die op de werelderfgoedlijst van UNESCO staan.

PRIJZEN
Totale prijzen per persoon logerend in een



2-persoonskamer met zicht op de tuin = 1.485 €
1-persoonskamer met zicht op de tuin = 1.835 €

Kom op tegen Kanker bijdrage = 10 €
Inbegrepen in de totale prijzen

















transfers GFC Vilvoorde – Zaventem – GFC Vilvoorde
Air Malta lijnvluchten heen en terug naar Malta in economy
luchthaventaksen
23 kg bagage + 8 kg handbagage per persoon
toegang Diamond Lounge Zaventem voor de heenvlucht
transfers luchthaven – hotel – luchthaven
8 dagen / 7 hotelnachten in Martimie Antonine Hotel & Spa op basis van half pension
GFC reisleider vanaf 20 deelnemers
3 halve dag excursies en 1 volledige dagexcursie met Nederlandstalige gids
inkomgelden tijdens de inbegrepen excursies
fles mineraalwater in de kamer bij aankomst
1 niet-alcoholisch welkomstdrankje
GFC initiatieven, wandelingen en kwis ter plaatse
gedetailleerde reismap
GFC rugzak, schoudertas, pet, muts of 2 mondmaskers
BTW en Garantiefonds Reizen

Niet inbegrepen in de prijzen







15 € dossierkosten per persoon voor het vervullen van alle vereiste douane, Covid, PLF, check-in e.a. formaliteiten
desgevallende Covid testen
persoonlijke uitgaven
middagmaal
dranken
extra toegangen buiten het inbegrepen programma

Ondanks de prima voorbereiding en de uiterste zorg die Go For Cruise aan uw reis besteedt, kunnen er zich voor of tijdens
de vakantie onvoorziene omstandigheden voordoen. Wij raden u dan ook sterk aan om goed verzekerd te vertrekken. Wie
geen verzekering afsluit staat zelf in voor de soms hoge kosten die ontstaan door bijv. een annulering van de reis wegens
ziekte. Go For Cruise doet hiervoor een beroep op Touring.
Wij bieden u de mogelijkheid om onderstaande polis(sen) te onderschrijven:



100% Annulerings- en Compensatieverzekering = premie van 7,5% op de totale reissom
All In reisverzekering = Annulerings-, Compensatie-, Reis- en Bijstandsverz. = premie van 9% op de totale reissom

Go For Cruise biedt je de kans om gebruik te maken van een gespreid betalingsplan. In plaats van klassiek voorschot en
saldo, betaal je elke maand een kleiner deel van het totaal. Heel simpel: we delen de totale reissom door het aantal
resterende maanden tussen dag van reservatie en datum van afreis. Daardoor betaal je maandelijks relatief kleine
bedragen, voel je financieel weinig of niets aan en komt jouw droomcruise een heel stuk dichterbij.

Go For Cruise
Tel +32.2.253.38.87
Mail info@goforcruise.be
Web www.goforcruise.be

