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8 dager,  24. – 31. mars 2023 

 
 

Velkommen til Malta, det lille idylliske øyriket langt sør i Middelhavet på grensen mellom 
Europa og Afrika. De maltesiske øyer består av Malta, Gozo og Camino, og ligger i hjertet av 
Middelhavet bare 93 km sør for Sicilia. Denne geografisk strategiske plasseringen har gitt 7000 
år med en svært rikholdig og fargerik historie. Øyene har vært hærtatt av sicilianere, egyptere, 
tyskere, spanjoler og til og med selveste Napoleon.  
 
Øya har hatt stor strategisk betydning for Storbritannia gjennom tidene. Det er utrolig å tenke 
på at Valletta klarte å motstå overgivelse på tross av langvarige tunge bombeangrep fra Italia 
under 2. verdenskrig. Sir Winston Churchill besøkte Malta hele seks ganger og i Valletta finner 
man en riktig så talende byste av ham. I månedsskiftet januar-februar 1945 møtte han den 
amerikanske presidenten Franklin D. Roosevelt her til samtaler i forkant av det berømte Yalta-
møtet, der man la de siste planene for å gjenopprette verdensfreden. Før jul i 1989 møttes 
presidentene George H.W. Bush og Mikhail Gorbatsjov på Malta. De kom i hvert sitt krigsskip 
som ankret opp utenfor, og da møtet var over var de enige om å avslutte den kalde krigen og 
ta fatt på en mer produktiv samarbeidslinje. I dag vet vi jo at dette skulle vare i over 30 år. 
 
Malta er en spennende blanding av italiensk og engelsk levesett – det beste fra to verdener 
ispedd litt nordafrikanske impulser. Innbyggertallet er på om lag en halv million fordelt på de 
to største øyene Malta og Gozo. Øyene er såpass kompakte at det er lettvint å nå alle deler av 
de to store øyene, slik kan vi få mest mulig ut av oppholdet vårt. 
 
Fredag 24. mars: Trondheim – Malta (M) 
Vår reiseleder møter gruppen tidlig om morgenen på Værnes. 
 
Fly SAS, Trondheim – Oslo,  06:30-07:30 
Fly Lufthansa, Oslo – Frankfurt,  09:50-12:10 
Fly Lufthansa, Frankfurt – Malta,  13:40-16:10 
 
Ved ankomst møter vi vår hyggelige guide som skal ta oss med rundt denne uken. Vel framme 
på hotellet blir det innsjekking, og felles middag om kvelden. Vi bor på gode Preluna Hotel **** 
sentralt beliggende i bydelen Sliema. Alle har rom med havutsikt.   
 
Lørdag 25.mars: Valletta (F,L) 
Etter frokost møtes vi for heldagstur inn til hovedstaden Valletta.   Selv om Valletta er en travel 
by bor det bare ca. 5000 mennesker innenfor murene. I gamlebyen finner vi barokke hus bygd 
sammen med militære festningsverk. Vi tar plass ved festningen like før klokka tolv for å 
overvære den daglige kanonsalutten. Her oppe har vi også den beste utsikten over Valletta og 
havneområdet. Vi rusler rundt i byen og i løpet av dagen besøker vi den imponerende 
Johanneskatedralen som «huser» flere malerier av Caravaggio med mesterverket «Døperen 
Johannes Halshugges» som det mest berømte.  I Upper Barraka-hagen får vi oppleve salutten 
fyrt opp av 8 kopier av de gamle engelske kanonene. Denne seremonien er en daglig foreteelse 
kl. 12:00. Vi får også tid til å besøke MUZA som er Maltas nye kunstmuseum med utstillinger 
fra Maltas rikholdige historie. Lunsj på egen hånd, og resten av dagen til egne streiftog.  
 
Søndag 26. mars: Marsaxlokk (F,L) 
Programfri morgen før vi møtes litt før lunsj og drar vi på utflukt til den sjarmerende 
fiskerlandsbyen Marsaxlokk helt øst på øya. I havna finner vi mange av de tradisjonelle Luzzo-
fiskebåtene med sterke blåfarger og Osiris` øye i baugen. Osiris var den egyptiske guden for 
fruktbarhet og har prydet fiskebåtene her i uminnelige tider.  Vi setter av god tid så vi på egen 
hånd kan besøke det livlige, lokale søndagsmarkedet hvor man sikrer seg ingredienser til en 
god søndagsmiddag. På markedet omsettes fisk, kjøtt, grønnsaker og frukt med stor 
entusiasme, og det aller meste er produsert på øya. Vi spiser sjømatlunsj på en av 
restaurantene i landsbyen.  Resten av ettermiddagen er til egen disposisjon for avslapping på 
hotellet, ved bassengkanten eller streiftog på egen hånd. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Mandag 27. mars: Gozo (F,L)  
Frokost på hotellet. Etter ca. 45 minutters kjøretur nord-vestover kaster vi loss for en halv times 
fergetur. Vi passerer Comino som er den minste av de maltesiske øyene under overfarten. På 
andre siden legger vi til i havnebyen Mgarr på den hemmelighetsfulle øya Gozo. Vi blir hentet 
av våre gozitanske sjåfør som har lang erfaring med å manøvrere store busser i trange gater. 
Her på Gozo går livet i et rolig og avslappet tempo som det nok har gjort gjennom alle tider. 
Turen går til utsiktspunktet ved Ramla Bay med sin vakre rødlige sand. Deretter tar vi en pause 
i Xlendi, en pittoresk fiskerlandsby med en veldig lun havn. Dagens lunsj blir på en av 
restaurantene i en av de lille buktene. Etterpå får vi nok tid til å besøke en butikk som selger 
kunsthåndverk, maltesisk mat og oljer samt noe glasskunst.   
 
Vi besøker også det såkalte «innlandshavet» Dwejra hvor de som vil kan betale EUR4 for en 
liten båttur i grottene her. Dette er væravhengig så denne båtturen er ikke inkludert i prisen 
og må betales på stedet. Vi skal naturligvis også besøke festningsbyen Victoria som de lokale 
kaller Rabat. Herfra har vi panoramautsikt utover øya med den enorme Gozokatedralen som 
ruver godt og kan ses fra de fleste steder på Gozo.  Det blir litt tid på egen hånd i Rabat før vi 
møtes på bussen igjen og drar tilbake til fergeleiet i Mgarr. Tilbake til hotellet sent om 
ettermiddagen. Middag på egen hånd. 
 
Tirsdag 28. mars: Malta / Fri dag (F) 
Etter farting fram og tilbake de siste dagene passer det bra med en dag fri for program. Vi bor 
sentralt langs de små buktene i byen Sliema. For oss kan det kanskje være merkelig å kalle en 
bydel for en egen by, men sånn er det her. Man kan gå gjennom flere byer under en spasertur 
på et par kilometer. Her er det gangavstand til butikker, restauranter og mye annet. Det er 
også kort vei til passasjerbåten som kan ta en over sundet til hovedstaden Valletta. 
 
Onsdag 29. mars:  Vittoriosa (F)  
Vi spiser frokost på hotellet før vi drar på besøk til Malteserordenens hovedsete fra 1530 – 
Vittoriosa. Denne festningsbyen er også kjent som Birgu. Dette er en av de tre større byene 
rundt det som er kalt «Grand Harbour of Valletta». Vi rusler rundt med vår kunnskapsrike guide 
som forteller oss historier om fortid og nåtid. Etter byvandringen krysser vi havnebassenget 
med maltesiske gondoler som kalles Dghajsaer. Dette er lange, slanke farkoster der 
gondolieren står bak og ror. Vel ankommet Valletta Waterfront blir vi hentet av bussen. De 
som ønsker kan ta heisen opp til Upper Barraka Gardens og Valletta og evt. ta lokalbussen eller 
en drosje tilbake til hotellet. Det er også mulig å ta rutebåten fra Valletta til Sliema rett over 
havnen og gå videre til hotellet. Resten kan bli med tilbake til hotellet med bussen.  
 
Torsdag 30. mars: Mdina og vinsmaking (F,M) 
Etter frokost tar vi plass i bussen for vår siste utflukt for denne gang. På vei til den gamle 
hovedstaden Mdina besøker vi vakre San Anton Gardens og vandrer i den vakre parken. Mdina 
er kjent som «Den stille byen» og er full av eksempel på den gamle maltesiske arkitekturen. 
Etterpå besøker vi vingården Meridiana hvor vi får omvisning og en innføring i maltesisk 
vinproduksjon. Naturligvis blir det smaksprøver av noen av vinene som blir produsert her. Vi 
inntar en lett lunsj før vi drar tilbake til hotellet. Fri etter middag før vi om kvelden samles til 
en god avskjedsmiddag på en av de lokale restaurantene i nærheten av hotellet.  
 
Fredag 31. mars: Malta – Trondheim (F) 
Tidlig avreise til flyplassen med buss. 
 
Fly Swiss, Malta – Zürich,  09:40-12:00 
Fly SAS, Zürich – Oslo,  14:05-16:25 
Fly SAS, Oslo – Trondheim, 19:30-20:20 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
Pris fra Trondheim kr 16.960,- pr. person i dobbeltrom.  
Fra andre byer: Pris på forespørsel.  
Tillegg for enkeltrom: kr 1.500,- 
 
Prisen er beregnet ved minimum 20 betalende deltakere.  
 
Depositum kr 4.000,- per person betales ved påmelding (faktura 
sendes ut fra reisebyrået). Restbeløpet blir fakturert med forfall ca. 9 
uker før avreise. 
 
Inkludert i prisen: 

• Flyreisene som beskrevet i programmet, inkl. kjente skatter og 
avgifter per 5. oktober 2022. 

▪ Overnatting i dobbeltrom på 4 stjerners hotell. 

• Transfer flyplass-hotell t/r samt all annen transport i henhold til 
programmet. 

▪ Måltider i henhold til programmet beskrevet med F for Frokost, 
L for Lunsj og M for middag. 

▪ Sightseeingprogram som beskrevet i programmet. 
▪ Inngangsbilletter i henhold til programmet. 

▪ Lokale engelsktalende guider og norsk reiseleder fra Smartreiser 
oversetter ved behov.  

 
Ikke inkludert i prisen: 

• Avbestillingsforsikring. 

• Kombinert reiseforsikring. 

• Enkeltromstillegg kr. 1.500,- for hele reisen 

• Evt. tips til sjåfører, guider og hoteller. 

• Programinnslag som ikke er beskrevet 
 

 
Avbestillingsregler: 

• Frem til 20. desember 2023 refunderes depositum minus 
kr.1.500,-. 

• 21. desember 2022 – 18. januar 2023 refunderes ikke depositum. 

• 19. januar 2023 og frem til avreise, ingen refusjon  
 
Sjekk at din avbestillingsforsikring er i orden, FØR du begynner å 
betale inn på turen,  
ellers vil den ikke dekke dine innbetalinger.  
 
Bestillingen er ikke bindende for reisebyrået før depositum er 
innbetalt. 
 
Husk gyldig pass!  
Du vil få beskjed fra reisebyrået senere om det på 
avreisetidspunktet skulle være krav om å ta med koronapass eller 
annen dokumentasjon. 
 
SmartReiser er medlem av Reisegarantifondet. 
 
Vi tar forbehold om uforutsette pris- og programendringer samt 
tilpasninger iht. gjeldende regler og restriksjoner rundt Covid-19. 
Forøvrig henvises til våre generelle reisebetingelser som finnes på 
våre nettsider www.smartreiser.no. Sjekk at din avbestillingsforsikring 
er i orden, FØR du begynner å betale inn på turen, ellers vil den ikke 
dekke dine innbetalinger. Kredittkortbelastning + 2% av turens pris.  

 
 

Malta og Gozo 24. – 31. Mars 2023 
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Generelle betingelser for deltagelse på SmartReiser's pakketurer. 

Samtlige av våre reiser blir arrangert i flg Lov om pakkereiser av 25.8.1995, 

§ 2-1. Vilkårene er utformet iht lov om pakkereiser ("Pakkereiseloven") og 

Barne- og Familiedepartementets forskrifter til loven , ("Forskriftene") og 

supplerer bestemmelsen i loven og forskriftene. Kunder som bruker 

pakkereiser helt eller i det vesentlige i forbindelse med forretningsdrift, 

forskning eller profesjonelle konkurranser, kan ikke pårope seg de 

rettigheter han eller hun måtte ha etter Lov om pakkereiser. 

 

Bestilling og betaling 

Ved bestilling betaler kunden et i programmet angitt depositum. Dette 

depositum varierer i størrelse etter turens lengde og innhold.  

Depositum kommer til fradrag ved betaling av restbeløpet. Den oppgitte pris 

for reisen omfatter alle kjente avgifter, gebyrer og/eller skatter ved 

programtrykk. Pris for eventuell avbestillingsbeskyttelse og/eller 

reiseforsikring kommer i tillegg til pakkereisens pris. Det samme gjelder for 

eventuell tilslutningsreise som ikke er en del av pakkereisen. 

Prisen som er avtalt kan bli justert opp dersom det i tiden mellom 

avtaleinngåelse og avreise skjer endringer i valutakurser og flyselskapenes 

og andre underleverandørers betingelser utenfor SmartReisers kontroll. 

 

Avbestilling 

Alle avbestillinger må bekreftes skriftlig. Som avbestillingsdato regnes den 

dato SmartReiser mottar skriftlig avbestilling. Avbestillingsreglene for din 

aktuelle reise står øverst på påmeldingsskjemaet. Gjem denne delen. 

 

Avbestillingsbeskyttelse 

Kunden er selv ansvarlig for avbestillingsbeskyttelse gjennom  eget 

forsikringsselskap som sikrer kunden mot store kostnader ved akutt, 

uforutsett og alvorlig sykdom, død eller ulykkeshendelse for den reisende 

eller nærmeste familie (ektefelle, registrert partner, samboer, barn, foreldre, 

svigerforeldre eller søsken). 

Har kunden en slik avbestillingsbeskyttelse, refunderes i slike tilfeller det 

innbetalte beløp fra forsikringsselskapet, med fradrag av prisen for 

avbestillingsbeskyttelsen og evt. egenandel, så snart gyldig legeattest er 

fremskaffet av kunden. 

Kansellering/endring av reisen 

Arrangøren kan kansellere eller endre en reise uten erstatningsansvar, 

dersom han kan godtgjøre at den ikke kan gjennomføres som følge av 

hindringer som ligger utenfor hans kontroll, og som han med rimelighet ikke 

kunne ventes å ha tatt i betraktning da avtalen ble inngått, og som verken 

arrangøren selv eller noen han er ansvarlig for , kunne unngå eller avverge 

følgene av. Arrangøren skal samtidig opplyse kunden om hans rett til å heve 

kjøpet av reisen dersom endringene medfører at reisen vil lide av vesentlige 

mangler for kunden etter endringen, eller å kreve prisavslag dersom reisen 

vil bli mangelfull. Har kunden ikke påropt seg denne retten innen tre dager 

etter at melding om endringen er kommet frem, mister han retten til å heve 

kjøpet eller kreve prisavslag. 

 

Kunden har rett til å heve kjøpet om uforutsett pristillegg blir på over 10%. 

Evt. kansellering av avgang pga. for dårlig inntegning vil skje senest 14 

dager før planlagt avgang, kunden vil da få hele sitt innbetalte beløp 

refundert. 

Forsinkelser, streiker og andre Force Majeure situasjoner. 

SmartRreiser er ikke ansvarlig for følgene av forsinkelser eller annen 

manglende oppfyllelse av tjenester og ytelser fra flyselskaper eller andre 

underleverandører utover den refusjon som kan oppnås av den ansvarlige. 

SmartReiser er således ikke ansvarlig for kanselleringer eller forsinkelser 

som følge av dårlig vær, teknisk svikt, streiker, konkurser, terrorhandlinger 

etc., men vil i slike tilfeller søke å finne gode alternative løsninger. 

SmartReiser vil også så langt det er mulig være den reisende behjelpelig 

med å få ordnet videre forbindelse, evt. endret i tilfelle det opprinnelige 

fastlagte reiseopplegget må fravikes. Dersom den reisende ikke kan 

gjennomføre viderereisen grunnet ovenfornevnte forhold, er ikke 

SmartReiser ansvarlig for noen type av økonomisk kompensasjon. Den 

reisende kan kun reise krav mot SmartReiser på bakgrunn av feil som har 

direkte årsak i grov uaktsomhet utvist av egne ansatte. 

Forsikring / Vaksinasjoner / Visum  

Den reisende må selv sørge for de nødvendige forsikringer som 

avbestillings-, reisegods-, reisesyke-, ulykkes-, og ansvarsforsikring, 

vaksinasjoner og visum der det er nødvendig.  

Reklamasjoner 

Dersom den reisende mener å ha grunn til å klage på arrangementet, må 

forholdet påvises underveis for reiseleder, guide eller representanter for 

hotell eller transportselskap som vil søke å rette opp eventuelle feil på 

stedet. 

Tvistebehandling 

Dersom det mellom arrangør og den reisende oppstår uenighet om 

forståelsen av kontakten eller arrangørens reisevilkår for øvrig, og tvisten 

ikke kan løses i minnelighet, kan den reisende bringe saken inn for 

Reklamasjonsnemnda for pakkereiser innen 4 uker etter at endelig svar fra 

arrangøren foreligger. Lov om Pakkereiser og Overenskomst mellom Den 

Norske Reisebransjeforeningen og Forbrukerombudet. 

Forbehold om endringer og feil 

Vi tar forbehold om endringer av priser samt opplysninger gitt i brosjyren 

eller på Internett. Det tas også forbehold om eventuelle trykkfeil i brosjyre 

materiell og brev. 

SmartReiser AS 

Heimdalsvegen 2C  

7080 Heimdal 

Tlf. 72596210 

SmartRreiser er medlem av Reisegarantifondet og stiller til enhver tid den 

lovbestemte garanti til Reisegarantifondet.  

 

Påmeldingen sendes:  
 
SmartReiser AS 
Heimdalsvegen 2 C 
7080 Heimdal 


