
MALTA 
09.03. – 15.03.2018. 

 

 

1.diena 9.03.2018. 

Lidojums: Rīga – Stambula 12:55 – 16:50 

      Stambula – Malta 18:50 – 19:20 

Transfērs uz viesnīcu, vakariņas un atpūta. 

 

2.diena 10.03.2018. 

Brokastis viesnīcā. Pēc tam dosimies uz 2018. Gada Eiropas 

kultūras galvaspilsētu La Valletta. Apskatīsim Renzo Piano pilsētas 

vārtus un Operu, bibliotēku, Parlamenta ēku, pili un Sv.John katedrāli, 

Barakka dārzus, kas tika izveidoti, kā aizsargvalnis pilsētai No šī skatu 

punkta paveras brīnišķīgs skats uz Lielo Valletas Ostu. ~12:30 Brīvais 

laiks pilsētā/pusdienām. ~14:30 Pēcpusdienā dosimies uz veco Maltas 

galvaspilsētu Mdina. Šeit atrodas neskaitāmas bruģēt  as ieliņas, 

alejas, kas liek atgriezties 4000 gadu pagātnē, kad šī pilsētiņa tika uzbūvēta. 

Atpakaļceļā piestāsim pie slavenā baznīcas Mosta Dome, kas ir 3.lielākā visā 

pasaulē. Vakariņas un nakts viesnīcā 

 

3.diena 11.03.2018. 

 Pēc brokastīm dosimies uz līci, kur atrodas galvenais Maltas zvejnieku 

ciematiņš  Marsaxlokk. Ik vienam ir nepieciešams redzēt luzzus 

(tradicionālās maltiešu zvejas laivas), kuras līgani peld pa līci. 

Apskatīsim arī brīvdabas tirgu, kas ik dienu norisinās līča promenādē. 

Brīvais laiks pusdienām. Pēcpusdienā apmeklēsim Blue Grotto līci un 

Dingli klintis, šis brīnišķīgais skats vienaldzīgu neatstāj nevienu! Ja 

laika apstākļi būs labvēlīgi, tad būs iespējams izbraukt ar laivu, lai 

tuvāk apskatītu šīs klintis (par papildus samaksu), koraļļus un mirdzošo ūdeni. 

Pēc tam dosimies apskatīt Hagar Qim templi, uzskata ka šis templis ir uzcelts 

aptuveni 3600 pirms Kristus  dzimšanas.  Vakariņas un nakts viesnīcā. 

 

4.diena 12.03.2018. 

Pēc brokastīm dosimies ekskursijā uz Gozo salu, brauciens ar prāmi 

no apm.20min ilgs. Apskatīsim salas skaistākos Maltas arhipelāgu. 

Gozo sala ir  pārsteidzoša ar savām dabas ainavām. Ekskursijas laikā 

apskatīsim  Citadeli, Gigantja templi, Calypso alu un seno 

sālsezeru. Pusdienu laikā, mēs piedalīsimies Ta Mena zemnieku 

saimniecību, kuras laikā mēs nogaršosim tradicionālos Gozo salas 

ēdienus un vīnu, kā arī piedalīsimies kulinārijas šovā. Nakts un 

vakariņas viesnīcā.  

 

5.diena 13.03.2018. 

Brokastis viesnīcā. Brīvais laiks pilsētā. Nakts un vakariņas viesnīcā. 

 

6.diena 14.03.2018. 

Pēc brokastīm dosimies uz salas Ziemeļu daļu. Apskates ekskursija. Ar ātrlaivu 

dosimies uz Camino salu un Zilo lagūnu, kur būs kristāldzidrs ūdens un dabas 

veidotas alas. Camino sala ir populāra, jo šeit tika filmētas tādas filmas Troja, 

Grāfs Monte Kristo un Aiznestie. Brīvais laiks lagūnā, pēc tam atgriezīsimies ar  

ātrlaivu piestātnē. . Nakts un vakariņas viesnīcā. 

 

7.diena 15.03.2018. 

6:30 vieglās brokastis viesnīcā un transfērs uz lidostu.  

Lidojums: Malta – Stambula 09:30 – 13:45 

                Stambula – Rīga 15:30 – 17:40 



Ceļojuma cena EUR 926,- 
Piesakoties ceļojumam pirmā iemaksa EUR 300,- 

Pelna samaksa līdz 09.02.2018 

 

Cenā iekļauts: 

 Lidojums Rīga – Stambula – Malta – Stambula – Rīga 

 Lidostu nodokļu un reģistrētā bagāža 

 Transfērs lidosta – viesnīca – lidosta 

 Dzīvošana viesnīcā Alexandra 3* ar brokastīm un vakariņām 

 (mājas vīns, ūdens, bezalkoholiskie dzērieni iekļauti vakariņu cenā) 

 Ekskursija programma un transports 

 Ceļojumu medicīniskā apdrošināšana 

 Grupas vadītājs no Latvijas 

 

Cenā nav iekļauts 

 Tūristu nodoklis 0.50EUR/par dienu – 5,- EUR  par  visu periodu 

 Personīgie izdevumi 

 

 

Skolas 30-2, Rīga 

Tel: 67223112;  

E-mail: digitours@digitours.lv 

Web: www.digitours.lv 

 

mailto:digitours@digitours.lv
http://www.digitours.lv/

