
I PAULUS’ FOTSPOR PÅ MALTA  
12. - 19. oktober 2018

Dagen Reiseklubb ønsker deg velkommen som turdeltaker til Malta.  
Her vil du få et helt spesielt opphold på ei øy full av historie, kultur og opplevelser.  
Som det fremgår av dagsprogrammet har vi valgt å inkludere utflukter slik at du får  
oppleve høydepunktene og de attraktive besøksstedene sammen med hele gruppen. Etter noen dager 
med opplegg og følgelig blitt kjent på øya, får du også noe fritid til shopping, bading eller du kan dra  
tilbake til noen av stedene vi har besøkt. Malta er en trygg øy med lav kriminalitet, og malteserne er 
ærlige, hyggelige og hjelpsomme mennesker, noe Paulus også omtaler dem som da de forliste på øya.  
De fleste som besøker Malta ønsker seg tilbake.

VELKOMMEN SOM TURDELTAKER!

Reiseleder: Rolf Solås,  Gla’Tur



BELIGGENHET, STØRRELSE OG KLIMA.
Det maltesiske øyriket ligger i hjertet av Middelhavet, og omfatter øyene Malta, Gozo og Comino. Malta er den største 
øya, men er kun 27 km lang og 14,5 km bred, og det finnes verken elver eller fjell. Malta har mange havner og bukter 
med mange klipper og sandstrender. Hovedstaden heter Valletta.  De maltesiske øyene har et meget behagelig klima  
og er omgitt av krystallklart vann. Malteserne har alltid vært kjent for sin gjestfrihet, noe som sammen med det  
deilige klimaet og sjøen gjør landet til et hyggelig sted å besøke.  

KULTUR
Malta har mange fantastiske kulturminnesmerker fra mennesket ankom Malta rundt 5200 f.Kr. - fra steinalder til den 
nyeste fortid. En av de mest bemerkelsesverdige perioder i Maltas historie er tempelperioden som begynner rundt 3600 
f Kr. På Gozo er den eldste frittstående bygning i verden.  Dette skyldes to spesielle strategiske betingelser - de ligger 
midt i Middelhavet mellom Europa og det afrikanske kontinent, og har en av de største og best beskyttede naturhavner. 
Mange berømte gjester blir nevnt i øyas krønike. Vi møter også sporene etter apostelen Paulus som her ble skylt i land 
etter et forlis i år 60 e. Kr. på vei fra Cæsarea i Israel til Rom i Italia.  Romerske keisere slo leir på Malta da de var på 
felttog. Napoleon overtok øya i 1798 uten kamp fra Johanniterridderne, og Lord Nelson tilbrakte en ikke helt uinteres-
sant tid her med Lady Hamilton, en av de mest fargerike damene i Europas historie.  Man møter stadig vekk vitnesbyrd 
fra denne lange fortiden, noe som gjør Malta til en levende bok om europeisk historie.

Ei øy full av historie, kultur og opplevelser

Turoperatør for turen er Gla’Tur v/Rolf Solås i samarbeid med Dagen Reiseklubb.  Reiseleder på turen er Rolf Solås. 
Han har over 30 års erfaring med å arrangere gruppereiser og har hatt 15 turer til Malta i regi av Fokus Reiser.  

Reiseleder

Rolf Solås



DAGSPROGRAMMET
Dag 1. FREDAG 12. OKTOBER  
UTREISEDAG 
Vi reiser med Lufthansa fra Gardermoen kl. 16.05 med ankomst Frankfurt  
kl. 18.10.Videre herfra kl. 20.20 og ankomst Malta kl. 22.45. Her venter buss 
som kjører oss til hotellet vi skal bo på i syv netter. Det er mulig med til- 
slutningsbilletter med SAS til Gardermoen og dermed gjennomgående fly- 
billett fra forskjellige flyplasser i Norge til Malta. Da er det ikke nødvendig  
å ta ut bagasjen på Gardermoen og heller ikke ny sikkerhetssjekk.  

Dag 2. LØRDAG 13. OKTOBER  
MALTA HIGHLIGHTS, MOSTA, RABAT OG MDINA 
Etter frokost drar vi med buss på heldagsutflukt for å bli litt kjent på Malta.  
Vi besøker St. Mary katedralen i Mosta som er bygget i 1833 og har den tredje 
største kuppel i Europa. Viere denne dagen skal vi til den ”stille” by Mdina 
(den gamle hovedstaden) med sine trange gater og tykke murer hvor vi bl.a. 
besøker citadellet som har en flott utsikt over øya og Middelhavet. Byen er 
en av verdens fineste eksempler på en fortsatt bebodd middelalderby. I Rabat 
besøker vi katakombene og grotten hvor Paulus bodde i tre måneder.  På vei 
tilbake til hotellet besøker vi Paulus’ skipsbruddskirke i St. Pauls’ Bay. 

Dag 3. SØNDAG 14. OKTOBER  
TEMPLENE OG MARSAXLOKK
Denne dagen ser vi noe av Maltas eldste historie, templene Mnajdra & Hagar 
Qim som ble utgravd første gang i 1839. Disse templene står på en bakketopp 
hvor man kan beundre den fantastiske utsikten over havet og øya Filfla.  
Vi vil også stoppe ved Ta’Xarolla vindmølle, før besøket til templene. 
Vi kjører deretter til Zurrieq og Blue Grotto hvor det er mulighet for å  
beundre grottene i nærheten og den lille øya Filfla. Øya er hjem for  
trekkfugler og kan ikke besøkes.  
Vi fortsetter turen til Marsaxlokk, Maltas fiskerlandsby som ligger på andre 
siden av øya og dermed får vi se store deler av øya. Vi ser hvordan de tradi- 
sjonelle fargene, rødt, blått og gult legger farge til denne fredelige bukten, 
som en gang var stedet for den første tyrkiske landingen under The Great 
Siege of 1565. Du får tid til å gå rundt i markedsbodene. Dette er virkelig  
et flott sted å ta bilder av bl.a. de fargerike små fiskebåtene, byen er  
virkelig et paradis for fotografer, men her får alle gode bilder. 

Dag 4. MANDAG 15. OKTOBER  
VALLETTA OG SØRMALTA     
Hovedstaden, Valletta, står på Unesco’s verdensarvliste. Vi spaserer til Upper 
Barracca Garden sin praktfulle utsikt over den store havnen, Grand Harbour,  
og de 3 byer.  Videre besøker vi St. John katedralen hvor Caravaggios 
mesterverk av Johannes Døperen henger. Vi starter ettermiddagen med å 
besøke Malta Maritime Museum hvor ankrene som antas å være fra Paulus’ 
skipsbrudd samt annen dokumentasjon fra Paulus’ sitt opphold, dokumenter 
og publikasjoner som skriver seg tilbake til bl.a. 1700 tallet. Vi tar en spaser-
tur i de pittoreske gatene i byen.

Dag 5. TIRSDAG 16. OKTOBER 
GOZO     
Denne dagen skal vi tilbringe på Gozo, den nest største øya i øyriket. Etter 
frokost blir vi hentet av buss som kjører oss til ferjestedet Cirkewwa.  Ferjen 
fra Cirkewwa seiler forbi Comino og vi kommer til  fiskelandsbyen Mgarr på 
Gozo.  På Gozo besøker vi citadellet, Ta’Pinu kirken som er en helt spesiell  
opplevelse å ha besøkt. Det blir også lunsjstopp og tid til shopping i  
”hovedstaden” Victoria i løpet av oppholdet på Gozo. Vi gjør også et stopp  
ved templene som ble bygget for over 5000 år siden.

 Dag 6 og 7. ONSDAG 17. OG TORSDAG 18. OKTOBER 
FRIDAGER 
Det er fremdeles behagelig klima på Malta og ikke høst som i Norge på 
denne tiden. Mange vil nok en tur til et av de fine badestedene på øya.  
Ellers vil nok noen også en tur tilbake til hovedstaden Valletta.  
Det vil bli tilbud om utflukt for dem som ønsker det, men mange vil nok  
la seg friste av nok et bad i sjøen.   
Det er også mulig å besøke kunstnerlandsbyen Ta’Qali hvor de lager typiske 
maltesiske kunstgjenstander i glass, sølv, stein og keramikk.

Dag 8. FREDAG 19. OKTOBER 
HJEMREISEDAG 
Vi har tidlig avreise med Lufthansa kl 06.25 med ankomst Frankfurt kl. 09.05 
og videre herfra kl. 10.05 og ankomst Gardermoen kl. 12.00. Videre med SAS 
for dem som har tilslutningsbilletter til andre flyplasser i Norge. 

Vi gjør oppmerksom på at det kan bli praktiske forandringer i programmet underveis.



PRISEN INKLUDERER:  
Flyreisen tur/retur som beskrevet, overnatting i dobbeltrom 7 netter, 7 frokost og 6 middag, dagsprogram som beskrevet, guide og buss 
etter programmet, inngangsbilletter etter programmet og flyavgifter med kr. 1 436,-.

IKKE INKLUDERT: 
Enkeltromstillegg kr. 3.500,-. Reiseforsikring som alle må ha, så kontroller at du har gyldig forsikring for turen.   

Prisene er gitt på gjeldende flypriser og valutakurser. Det tas forbehold om programendringer og at det melder seg nok deltakere til å gjennomføre turen.

Teknisk arrangør er Gla’Tur

S E OV E R S I KT OV E R VÅ R E T U R E R PÅ DAG E N R E I S E K L U B B.N O

Dagen reiseklubb inviterer avisens lesere og andre til unike opplevelser  
sammen med våre erfarne og profesjonelle reisepartnere. Vi ønsker  
å la deg oppleve steder og mennesker i land som er en sentral  
del av vår kristne historiske arv. 

Velkommen til reiser  
som setter spor!

Rolf Solås - Leder Dagen Reiseklubb & Gla´Tur

Grunnpris pr. person: kr. 14.850,-



JEG / VI MELDER MEG / OSS MED DET TE PÅ TUR TIL MALTA MED DAGEN 12. - 19. OKTOBER 2018

Påmeldingsskjemaet sendes til: GLA’TUR, v/Rolf Solås, P. Rosenkrantzgt. 19, 4616 KRISTIANSAND eller e-post: post@glatur.no 
eller reiseklubben@dagen.no. Det er også mulig å melde seg på via internett på dagenreiseklubb.no

NAVN 1 (som i passet): 

NAVN 2 (som i passet): 

NAVN 3 (som i passet): 

TLF: 

ADRESSE: 

POSTNUMMER: 

ROMALTERNATIV 

POSTSTED: 

E-POST: 

Enkeltrom

Dersom du har spesielle kostbehov, ønsker assistanse på fly, eller ønsker tilslutningsbillett til Oslo, kan du gi informasjon om dette på nedenstående linjer.

Dobbeltrom Dobbeltrom med ekstra seng

SIGNATUR:

Påmelding sendes som beskrevet i påmeldingsblanketten, på mail, i 
posten eller påmelding på nettside. Bekreftelse, generell info og giro 
for innbetaling av depositum, kr. 2 000,- blir så tilsendt. Det er be- 
grenset med plasser på turen, så rask påmelding anbefales. 

Vær oppmerksom på at passet må være gyldig minst 6 måneder  
etter hjemreisedato.

Sluttfaktura for turen blir sendt med forfall ca. 1 måned før avreise.  
På sluttfakturaen trekkes det innbetalte depositumsbeløpet fra.  

Reisedokumenter oversendes ca. 2 uker før avreise. 

Alle må ha reiseforsikring. Den reisende er selv ansvarlig for å 
gyldig forsikring for turen. Dersom du er usikker, så sjekk med ditt 
forsikringsselskap om reiseforsikring og avbestillingsforsikring.

For eventuelle spørsmål, ta kontakt med Dagen Reiseklubb  
telefon 400 27 220 til Dagen Reiseklubb eller  
Gla’Tur tlf. 906 23 407 

Påmelding

MELD DEG PÅ TUREN PÅ DAGENREISEKLUBB.NO ELLER SEND INN SVARSLIPPEN


