Malta
Malta er en rigtig solskinsø - faktisk varer sommeren hele 8 måneder på øen, og den kan prale af
en årlig middeltemperatur på intet mindre end 23 grader! Det er bare et par årsager til, at Malta er
en ideel sommerferiedestination! Udover det er middelhavsøen et mekka for madelskere og
kulturinteresserede!

Når man holder ferie på Malta, så er det klart, at det blå hav og de friske bølger har en hvis prioritet
- Men faktisk har Malta meget mere at byde på end sol og strand. Her er samlet en lille guide til
dig, med bud på en spændende ferie ved Middelhavet:
Maltas hovedstad Valletta er en forunderlig verden af historisk og moderne arkitektur. Tag en
slentretur gennem Republic Street og oplev Stormesterens Palads, som beretter om Korsriddernes
overtagelse af øen i 1500-tallet. I smuk kontrast til den gamle barokarkitektur står Vallettas
moderne bygninger i form af blandt andet 5-stjernede hoteller. Valletta blev optaget på UNESCO’s
Verdensarvsliste i 1980.
Jeres hotel ligger på øens nordkyst. Området er kendt for de smukke omgivelser og den ideelle
placering ud til Maltas søsterøer Gozo og Comino. Man kan tage Gozo-færgen hvis man vil
aflægge denne unikke ø et besøg. Gozo er kendt for dens fantastiske natur, unikke
klippeformationer og krystalklare hav - altså den perfekte destination for en snorkleudflugt!
Mellieha, byen har alt muligt at byde på: Nogle af øens smukkeste strande, heriblandt Mellieha
Bay, det gamle udkigstårn "Red Tower" fra 1647 og masser af andre smukke barokbygninger, og
sidst men ikke mindst, er det her man finder "Popeye Village", hvor filmen Popeye med Robin
Williams blev optaget i 1979.
Skal I ud og udforske øens mange skatte, så kan I benytte jer af Maltas buslinier. Hotellets venlige
personale vil med glæde hjælpe jer med at arrangere dagsture og give gode råd til at få mest ud af
jeres sommerferie på øen.

Foto: Republic Street i Valletta & Mellieha Bay.

På Mellieha Holiday Centre er du tæt på strand og by. Kun 300 m fra Mellieha Holiday Centre
ligger Maltas bedste sandstrand og efter en kort gåtur langs vandet befinder du dig i Mellieha by.
Vil du udforske Malta og besøge hovedstaden, Valletta, ligger busstoppestedet lige foran centeret.
Havet omkring Malta er noget af det reneste og klareste i hele Middelhavet, og derfor er øen et
mekka for dykkere. Sigtbarheden under vandet er op til 30 meter, så selv med snorkel kan man
nyde de farverige fisk, smukke koraller og spændende skibsvrag.



Der er 2,5 km til Mellieha by
Gå langs vandet eller tag bus eller taxa




Der er 25 km til fra lufthavnen til Mellieha Holiday Centre
Det tager ca. 50 min. med transferbussen

Lufthavn:

Offentlig transport:





Der er særdeles god og effektiv kollektiv trafik på Malta
Arriva overtog busdriften i 2011 og afløste de gamle, gule
busser
Busstoppested findes lige ude foran centeret
Billetter kan købes i bussen, i billetautomater eller på vores
servicekontor på Mellieha Holiday Centre

Strand:



En af de bedste strande ligger kun 300 m. fra Mellieha Holiday
Centre
Der er en privat gangtunnel til stranden, så man ikke skal over
den store vej

Supermarked:




Supermarkedet på Mellieha Holiday Centre har åbent hver dag
Det er muligt at få bragt varer til feriehuset mod betaling
Morgenmadslevering tilbydes dagligt fra kl. 08:00

Mellieha Holiday Centre har det hele
Mellieha Holiday Centre er et enestående feriested, bygget af den internationale anerkendte
arkitekt Hans Munk Hansen. På Mellieha Holiday Centre er der plads til at slappe af og nyde
ferien. Du bor i eget 70 m2 feriehus med privat gårdhave og tagterasse. Feriehusene ligger i et
naturskønt område forbundet af et hyggeligt og aflukket stistystem, som leder ned til centrets
fællesområde. Her finder du bl.a. to pool områder, supermarked, restauranter, bar, legeplads,
tennis- og fodboldbane, minigolf, petanquebane og meget mere.

Faciliteter:












Indendørs pool, spa og fitness.
Udendørs pool med rutsjebane og soppebassin
Restauranter
Supermarked
Lægekonsultation
Vaskeri
Fodbold- og tennisbane
Petanquebane
Legeplads
Minigolf
Kattecafé










3 vær. feriehus på 70 m2
Plads til 6 personer
Privat aflukket gårdhave med havemøbler
Tagterrasse med solsenge
GRATIS trådløst internet
Hårtørrer
TEMPUR madrasser i det store soveværelse
Fuldt udstyret køkken med bl.a.
mikroovn, køle/fryseskab og kaffemaskine
TV med danske kanaler

Feriehusene:



Vælg dit favorit feriehus:
Vil I bo tæt på poolen? Vil I bo lidt væk fra det hele? Er I flere
familier, der gerne vil bo tæt på hinanden? Skal gårdhaven
vende mod vest, så I har aftensolen? På Mellieha Holiday
Centre kan du mod et mindre tillæg vælge præcis det feriehus
som passer dig. Bestil dit favorithus når du bestiller rejsen og
senest 10 dage før afrejse. Pris mellem 200-500 kr. pr. hus pr.
uge.
Se oversigtskort

Restaurant Great Dane på Mellieha Holiday Centre
A la carte efter dansk smag med lokale råvarer. Kvalitet, smag og variation for store og små.
Restauranten er stedet, hvor vi danskere møder de lokale maltesere. Åbent dagligt året rundt:
Morgenmad fra kl. 08.00 - 10.00. Aften fra kl. 18.00 - 21.30.
Restaurant Dynasty på Mellieha Holiday Centre
Den ægte vare. Lækker kinesisk mad, frisklavet af øens bedste råvarer. En kraftig smag af
orienten, lige her på Malta. Åbent sommer fra kl. 18.00-22.00

Josephs bar på Mellieha Holiday Centre
Barmenu i ordets bogstaveligste forstand. Lækre burgere, salater og pizza kendetegner denne
menu. Lækkert og vellavet som stedets andre menuer. Åbent sommer fra kl. 10.00-00.30
Poolbaren på Mellieha Holiday Centre
Lækre retter til en aktiv dag ved poolen. Kolde sunde drikke og masser af muligheder for
hjemmelavet mad. Åbent sommer fra kl. 10.00 - 17.00. Frokostservering fra kl. 12.00-15.00

Velkommen til Savannah Body & Skincare Lounge på Malta
Lad dig forkæle under ferien på Mellieha Holiday Centre af Maryanne, som er uddannet inden for
fitness/pilates, massage, kostvejledning og skincare. Og så er hun dansk gift, taler dansk og har
sin fredfyldte klinik på feriecentrets område. Nemmere kan det ikke blive.
Sikker på en tid? - kontakt receptionen hurtigst muligt efter ankomst
NYHED: Friske håndlavede produkter - fremstillet på Mellieha Holiday Centre af Maryanne.
95-100% naturlige ingredienser og min. 40% økologisk.
Forkæl dine sanser i den indendørs pool på Mellieha Holiday Centre
Her kan du slappe af, starte dagen med en omgang forfriskende motion eller slutte dagen af med
en skøn og afslappende spa behandling. Den indendørs pool og spa er en oase med fokus på
velvære, og derfor også et roligt område hvor der skal opretholdes en afslappet og dæmpet
atmosfære.
Indendørs pool og spa:







Pool med direkte adgang fra indendørs til udendørs pool
Dampbad
Jacuzzi
Sauna med saunagus
Massage
Fitness

Voksenpool:
Den stilrene voksenpool på Mellieha Holiday Centre er en skøn,
rolig oase, der inviterer til afslapning og tosomhed.
Voksenpoolen ligger i forlængelse af centrets spa- og
wellnessområde og er dermed afskærmet fra resten af centret.
Poolområdet er forbeholdt de voksne i sommerperioden.

Fitness:
I fitnessrummet er der mulighed for at træne hele kroppen på
vores maskiner eller med forskellige redskaber.
Vi har bl.a. løbebånd, stepmaskine, kondicykel, håndvægte,
ribbe, thera-bands og bolde.

Jacuzzi:
38 grader varmt boblebad. Luftstrømmen kommer ud af huller,
så den rammer forskellige steder på kroppen.
Denne massage er god for ømme muskler samt led, stress og
træthed.

Sauna:
75-85 grader og lav luftfugtighed. Vi anbefaler at man
maksimalt er 15 minutter i saunaen ad gangen.
At være i sauna er godt for blodtilførslen, smertelindring og kan
også løsne op i stive muskler.

Dampbad:
35-40 grader og 100 % luftfugtighed. Dampbad er afslappende
og godt for åndredrættet.
Den fugtige varme er også meget gavnlig for din hud, da den
stimulerer blod-tilførslen, renser og glatter huden.

Åbningstider:
Åbent alle ugens dage fra:
Kl. 08.00-20.00

Priser:
Gratis adgang fra 25. april 2015 til 2. oktober 2015
175,- pr. person for 1 uge ved bestilling inden afrejse
200,- pr. person for 1 uge ved bestilling på Mellieha Holiday
Centre

Håndværkerbyen T´Qali
Den gamle fly kaserne fra 2. Verdenskrig er i dag omvandlet til en hel lille by, hvor små butikker
ligger side om side i de gamle kasernebygninger. Køb filigran smykker, glaskunst, strikkede trøjer,
keramik og meget andet.
I byen
I Mellieha by er der et mindre antal barer og restauranter. Udvalget er naturligvis større i byerne
Sliema, St. Julians og Valletta. St. Julians området "Paceville" er til gengæld der du finder det
bedste natteliv på Malta. Malta har noget af Middelhavets bedste fisk og skaldyr – og du finder
både maltesiske, kinesiske, italienske og indiske restauranter.
Paceville, som ligger ved St. Julians, har den største koncentration af klubber, barer og diskoteker

og er kendt blandt de unge. Det ældre publikum bør dog ikke snyde sig selv for et besøg i
Paceville. Her ligger nemlig også skønne vinbarer, jazz- og rockklubber, casinoer og pubber.
Shopping
Den bedste shopping er i Sliema og Valletta. Guld- og sølvarbejder er billigere end i Danmark
ligesom keramik, glas, lædervarer, striktrøjer og kniplingsarbejde. Desuden kan briller og
kontaktlinser være en hel del billigere end hjemme.
Marked
Hver søndag er der marked i Marsaxlokk på den sydlige del af øen, hvor de kendte Luzzufiskerbåde ligger og vugger i havnen. Der handles med alt fra frugt og grønt til keramik,
håndknyttede duge og smukke lædervarer.
Ud på eventyr
Vi tager dig rundt på øen til steder, som giver ekstra krydderi og oplevelser i ferien. Nyd byerne
ved vandet og tag ind til livet i Valletta. Og glem heller ikke at besøge den grønne ø Gozo. Taxi og
busser er billige og fungerer fint. Du kan også leje bil, og du vænner dig hurtigt til venstrekørsel.
Kirker
Malta har 365 kirker spredt over over alle øerne. Fra imponerende barokkirker til kapeller
indbygget i klipperne. Frescoer, krystallysekroner, marmor, malerier - overdådige kirketavler m.m.
Kirkerne er bygget i det bløde limsten, hvilket har gjort det nemt at udhugge og forme fantastiske
statuer og udskæringer.
De mest kendte er: Sct. John´s Co-Cathedral, Mosta Dome i Mosta, Mdina Cathedral, Gozo
Cathedral m.fl. Ved besøg i kirker skal skuldre og knæ være dækket.
Valletta - et stort "museum"
Den romantiske havneby, der også er Maltas hovedstad med ca. 6.300
faste indbyggere, er et af de steder du ganske enkelt skal se. Den er blot
få kilometer lang og bygget på en klippeside, men et sirligt system af
trapper gør det nemt at komme omkring til fods. Eller du kan hyre en af
byens hestevogne, kaldet “Karozzin’, blot du husker at prutte om prisen.
Det meste findes nu på hovedgaden Triq ir-Republikka. Om aftenen er havnefronten fortryllende,
med alt fra traditionelle maltesiske restauranter til en ordentlig burger på Hard Rock Café.
Valletta er mere end blot hovedstad. Byen er spækket med historiske bygninger, fæstninger og
paladser. Helt tilbage til 1500-tallet og grundlagt af ridderne af St. John. Den er én af de mest
koncentrede historiske byer i verden med hele 320 monumenter på blot 55 ha. Er derfor optaget i
Unesco´s World Heritage.
Sliema og St. Julians
Sliema kan oversættes til “fred og fordragelighed” og var oprindelig blot et fiskerleje. 1. dag er det
et af de mest populære områder på øen. Sammen med nabobyen St. Julians byder Sliema på
Maltas bedste shopping, herlige cafeer og ikke mindst skønne restauranter. Alt godt fra havet får
en helt ny betydning, når man først har prøvet at spise fisk og skaldyr kort efter de er ankommet
med de små fiskerbåde.
Ggantija templerne
Disse templer er bygget omkring 3600 f.kr. og ligger nær byen Xaghra på
Gozo. De regnes for at være verdens ældste fritstående monument, ældre
end pyramiderne og har tillige en meget kompleks struktur for den periode.
Ca. priser: voksne 8€. Børn (12-17 år) samt seniorer (60+): 6€. Børn: 4€.
Hal Saflieni Hypogeum
Det underjordiske tempel Hypogeum har været i brug fra omkring 2500 f.Kr. og 1000 år frem.

Templet er i tre etager, og den nederste etage er 12 m under gadeniveau. Hele det store kompleks
har stenalderfolk udhulet med simpelt flinteværktøj.
Vi anbefaler, at du køber billetter i god tid hjemmefra. Bestil her.
Ca. priser: voksne (18-59 år) 30€. OBS. Rundvisningen kl. 12 og 16 koster 35€ for voksne (18-59
år).
Gzira
Her finder du blandt meget andet en af verdens mest imponerende havnepromenader. Du kan
vandre i timevis, helt til St. Julians — eller blot så længe du har lyst, og så tage en taxa tilbage.
Hele vejen kan du nyde udsigten over Middelhavet, samt de mange fortovscafeer. De er oplagte til
et hvil og en Kinnie, Maltas mousserende nationaldrik, der minder om Martini.
Malta - historie, kultur og Johanniterridderne
Ferie på Malta er en forunderlig rejse tilbage i huleboernes, johanniterridderne og tempelfolkets
svundne univers. 7000-års spændende historie bliver fortalt gennem monumenter, forsvarsværker,
kirker og katedraler, og ingen andre steder finder du samme koncentration af kulturperler.
Fester (Festa)
De mest populære begivenheder i Maltas kalender er de mange festaer,
som hovedsageligt afholdes i sommermånederne. Disse fester er tilegnet
de enkelte landsbyers helgener og foregår med pomp og pragt. Byens
orkester spiller op, gaderne er smukt dekorerede og himlen oplyses af et
afsluttende farverigt festfyrværkeri.
Spørg din rejseleder på Malta for nærmere information om steder og tidspunkter for disse talrige
fester. I forbindelse med de nationale helligdage er der som regel også byfest.
Maltesisk øl og sodavand
Maltas lokale bryggeri hedder Farsons. Simond Farsons Cisk startede med et hjemmebryggeri i
1928 og Farsons leverer i dag den maltesiske sodavand Kinnie og den gode øl, Cisk.
Fontanella tea-time
Til højre for bastionen i den gamle hovedstad M´dina, ligger den berømte café Fontanella Tea
Garden. Herfra nyder man en imponerende udsigt over Malta til en kop te eller kaffe og en svulstig
lækker chokoladekage. De laver nogle af øens bedste kager og er helt klart et besøg værd efter
sightseeing i byen.
Sport på Malta - for lokale og turister
Malteserne’s favoritter er fodbold og ikke mindst travløb. Som besøgende på Malta kan du dykke,
spille golf, cricket, tennis og squash. Cykle, sejle, ride, snorkle og udforske de 1.200
klippeklatreruter. Du kan også se på hundevæddeløb, fugle og fisk. Der er windsurfing, paragliding,
marathonløb, sportsfiskeri og meget meget mere.
Dykning på Malta
Spredt rundt om Malta, Gozo og Comino ligger der flere skibsvrag, fly og
fantastiske grotter og huler. Et mekka for dykkere, som samtidig holder af
dykning, hvor sigtbarheder er utrolig god og dyrelivet er rigt. Tag et kort
dykkerkursus eller deltag i ét af de mange specialdyk gennem Maltaqua.

