
Resor arrangerade av ReseSkaparna på uppdrag av Senior-föreningar

På ReseSkaparna jobbar vi med Person före Destination. Våra reseledare är vår viktigaste ingrediens 
på resan. Det är ofta reseledarna själva som satt ihop det mesta av resans program. De har valt ut sina 
smultronställen och tar er med till sina favoritdestinationer. De har alla en speciell anknytning till res-
målet, oftast bor de på plats och kan därav ta fram det bästa med sin unika kunskap om resmålet. De 
har ett djupt engagameng och vill skapa den bästa upplevelsen för att ni skall tycka lika mycket om 
resmålet som de själva gör.

Många av ReseSkaparnas återkommande resenärer har en favoritreseledare som de reser med, i det här 
programmet kan du läsa om Fredriks resor. 

Historiska resor med Fredrik Hammenborn
Malta



Arrangör: ReseSkaparna event & resor
Kontakt: 08-94 40 40  -  info@reseskaparna.se  -  www.reseskaparna.se

BRA ATT VETA: 
På många av Fredriks resor rör vi oss i gamla städer med ojämna underlag och emellanåt kuperad 
terräng. Du bör kunna gå obehindrat i ca 1-2 km med stående vila. Det kan vara svårt att komma 
fram med rullator.

Kalendarium 2021    Datum Gruppris: Ord. pris 
Malta & Gozo 8 dgr    6 maj  13 950 kr 14 450 kr  
Malta & Gozo 8 dgr    7 okt  ca 14 450 kr ca 14 950 kr
Strövtåg Malta & Gozo   prel 24 okt 14 450 kr 14 950 kr 

Bästa Resenär!
Fredrik är auktoriserad lokalguide på Malta och bor där 
sedan år 2000 med sin maltesiska fru och 2 barn. Fredriks 
humor och omtänksamma personlighet har varit myck-
et uppskattad av alla våra resenärer. Fredrik har arbetat 
som reseledare under många och har lång erfarenhet. 
Följande sagt av Fredrik: Mellan riddare och megaliter 
och 7000 års historia, guidar jag mina gäster och visar 
varför jag tycker så mycket om Malta. Ofta får jag höra: 
“….att det fanns så mycket historia på en sådan liten ö!“.

Väl mött!
Fredrik Hammenborn 

PRIS PÅ VÅRA RESOR OCH GRUPPRABATTER:
Priset på våra resor styrs av flygpriser, hotell, valutor och säsong. Oftast har hotellen lägre priser 
på vintern, samt mars - april och oktober - november och lite högre i maj och september.  Vi re-
kommenderar att man är ute i god tid, ju tidigare vi bokar desto bättre flygpriser, men vi kan inte 
boka flyg tidigare än 330 dagar. Många faktorer gör att det är svårt att sätta ett pris innan vi har 
alla priser från våra leverantörer, därav kan vi endast sätta ett cirka pris. Grupprabatterna ligger på 
500 - 1000 kr per person för flygpriser och 300 - 500 kr för bussresor.   



Malta & Gozo
 - upplev Malta med maltaspecialister

DAG 1: MALTA, GOZO
Transfer till Arlanda och direktflyg till 
Malta. Vår guide Fredrik möter oss och 
vi börjar med att äta en god lunch på 
lokal restaurang. Vidare med buss till 
färjeläget för tur till Gozo, en lugnare ö 
som präglas av lantbruket och fisket. Vi 
får egen tid att njuta av omgivningarna 
innan vi äter gemensam middag. (L, M)

DAG 2: GOZO
Under dagen besöker vi de mystiska 
Ġgantija-templen som är äldre än pyra-
miderna, Citadelet i Rabat och de vackra 
klippformationerna och naturhamnen 
vid Dwejra Bay. Kvällens höjdpunkt är en 
festlig middag på restaurang. (F, L, M)

DAG 3: GOLDEN BAY, VANDRING
På förmiddagen beger vi oss åter till 
Malta med färja och buss. Vi stannar vid 
Golden Bay, en vacker bukt med höga 
klippor och en sandstrand. Här finns 
möjlighet att följa med på en lättare 
vandring eller koppla av på stranden. Vi 
får lite egen tid för lunch innan vi åker 
vidare till vårt hotell. Kvällen fri för egna 
aktiviteret och middag. (F)

DAG 4: VALLETTA
Vi besöker den pampiga huvudstaden 
Valletta som byggdes av johanniterrid-
darna på 1500-talet. Här kan man känna 
historiens vingslag. Vi lever oss in i rid-
dartiden när vi  besöker St. John katedra-
len och flera andra sevärdheter. (F, L)

DAG 5: EGEN DAG/MDINA
Egen dag att koppla av eller utforska 
Malta. (F)
Utfärd Mdina inkl middag: (Tillval)
Utfärd till den lilla vingården Meridiana, 
där får vi smaka på det lokala vinet. Vi ser 
Mdina, den gamla huvudstaden, som har 
anor från den arabiska tiden. På kvällen en 
lite finare middag på en av de restauranger 
Maltesarna själva väljer .

DAG 6: EGEN DAG/SÖDRA MALTA
Egen dag eller följ med till Södra Malta. (F)
Utfärd Södra Malta inkl lunch: (Tillval)
Den lilla pittoreska fiskebyn Marsaxlokk 
välkomnar med färgrika fiskebåtar, så kall-
lade Luzzos, samt en trevlig marknad. Vi 
äter en god fisklunch och provar Qarnit - 
Maltas goda specialité, bläckfisk. Ett besök 
till Lime Stone Heritage berättar om Maltas 
historia och unika kalksten. 

DAG 7: BIRGU 
På eftermiddagen åker vi till Birgu, en 
av de ”Tre städerna”. Det var här som, 
på 1500-talet, riddarna först slog sig ner. 
Vi vandrar längs de smala gatorna och 
Fredrik berättar om husen och historien. 
Turen avslutas med en avslutningsmid-
dag på restaurang. (F, M)

DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa. 

De maltesiska öarna är Medelhavets bäst bevarade hemlighet. De smala, slingrande 
gatorna i städer och byar är fulla av renässanskatedraler och barockpalats. Maltas lil-
lasyster Gozo, är liten orörd pärla. Här råder ett lantligt lugnt tempo. Med fantastiskt vä-
der, härlig gästvänlighet och över 7 000 år av spännande historia, finns det en hel del att 
se och göra. Tillsammans med vår kunniga reseledare och guide Fredrik Hammenborn 
kommer vi närmare den maltesiska kulturen och får en unik inblick i öns mycket speciella 
historia. FAKTA - 8 DAGAR

CA GRUPPRIS:  14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
PRISET INGÅR
• Svensk reseledare & guide 
  Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost 
  Gozo 2 nätter, Malta 5 nätter
• 3 luncher inkl vin & vatten 
• 4 middagar inkl vin & vatten 
• Rundtur på Gozo, Ggantija & Citadelet
• Utfärd Golden Bay  & lätt havsvandring 
• Utfärd Valletta med Malta 5D
• Utfärd Birgu, en av de tre städerna
• Övriga besök enligt program

TILLÄGG
Avresa 18/4, påsk: 1 000 kr

FAKTA - 6 DAGAR
CA GRUPPRIS:   11 450  KR
RESLÄNGD:  6 DAGAR
PRISET INGÅR
• Svensk reseledare & guide Fredrik 
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl vin & vatten (L)
• 2 middagar inkl vin & vatten (M)
• Utfärd ValLetta
• Utfärd Birgu
• Utfärd Södra Malta
• Övriga besök enligt program



Malta & Gozo 
 - lätta vandringar och lokal natur

Upplev det genuina på de maltesiska öarna under en vecka där du under härliga lätta 
vandringar får uppleva natur, byar och kultur samt möta Gozitaner och Malteser. Vår 
reseledare Erik Sunnerstam tar er med på trevliga strövtåg på Gozo och Malta. Vår lokala 
auktoriserade guide Fredrik Hammenborn som bor på Malta, introducerar er till landets 
historia och kultur på ett mycket uppskattat sätt. Vi börjar vår resa på Gozo, där vi bor 
i lilla idylliska Xlendi Bay invid havet, avkopplande dagar med vandringar längs havet, 
över kullar genom byar, där vi stannar och tar del av det lokala livet. Tar en kaffe och 
en pastizzi på den lokala baren som ofta tillhör byns lokala ”banda”, blåsorkester. Våra 
dagar på Malta, bor vi i huvudstaden Valletta, Johanniterriddarnas stad, som fått nytt liv 
och trevlig atmosfär på kvällarna. En resa för er som verkligen vill uppleva det lokala livet 
och naturen. På denna resa är det lätta vandringar på ca 5-8 km och upp/ner max 300 m.

DAG 1: GOZO
Framme på Malta, reser vi norrut till Cirkewwa 
och färjeläget, för en båtresa på cirka 30 min 
till Gozo, en lugnare ö som präglas av lantbru-
ket och fisket. På vägen stannar vi för en god 
lunch. Vi bor på det familjedrivna hotellet San 
Andrea som ligger invid havet i Xlendibukten. 
Ett mindre och personligt hotell, med Albert 
som ordnar god mat och logi. Vi får våra rum 
och för de som önskar, tar vi en promenad ut 
mot vakttornet längst ut på udden. Middag på 
hotellet. (L, M) 

DAG 2: VANDRING XLENDI 
Efter en god frukost invid havet, gör vi en 
havsvandring från Xlendi längst kusten mot 
Ta`Cence och byn Sannat. En trevlig vandring 
delvis längst klipporna med en härlig utsikt 
över havet. Vi möts av vår minibuss som tar 
oss åter till Xlendi om man inte vill gå tillbaka. 
Lugn eftermiddag för avkoppling i Xlendi. Till 
kvällen väntar en trevlig middag på restau-
rang Ta Frenc, en restaurang dit malteserna 
själva gärna åker för att fira olika högtider. (F, 
M) Vandring: Cirka 5-6 km 315 m upp, 216 m ner.

DAG 3:  CITADELLET OCH VANDRING
Idag börjar vi med en busstur mot byn 
Xaghra, vi vandrar in mot byn och de mystiska 
ĠHANTIJA-TEMPLEN som är äldre än pyrami-
derna och har en mycket intressant historia. 
Efter vår visning av templen vandrar vi vidare 
ner mot den vackra sandstranden Il-Ramla. 
Väl framme vid sandstranden kan man bada 
och njuta av havet. Vår buss hämtar oss och vi 
skall besöka Rabat och Citadellet. Här möter 
vi Ricardo som visar oss hur man gör traditio-
nell, ost på Gozo, sk Gbejna. Vi får smaka på lite 
lokala specialiteter till lunch. Åter till Xlendi för 
avkoppling och middag på hotellet. (F, L, M) 
Vandring cirka 5 km, upp 200 m och ner 350 m.

DAG 4: VANDRING XLENDI – DWEJRA
Idag vandrar vi en bit upp över klipporna mot 
Dwejra, mot platsen där det ”Blå Fönstret” en 
gång fanns. Vi ser kalkbrott, hur man tar bygg-
nadsmaterial från stora kalkstensbrott. Väl 

framme får vi se vackra klippformationer och 
det lilla fiskebåtläget, som ligger väl skyddat 
vid ”Inland Sea”. Här kan man om vädret till-
låter ta en båttur ut genom grottan längs de 
höga klipporna.  Vår minibuss hämtar upp oss 
för färd åter till Xlendi.  Egen kväll i Xlendi. (F) 
Vandring: 8 km, upp 135 m ner 140 m ner

DAG 5: NORRA MALTA, VALLETTA
Vi lämnar Xlendi och Gozo för återfärd till Mal-
ta. Vi stannar på Norra Malta, vid marfa Ridge. 
Här skall vi vandra längst havet och vi får en 
vacker utsikt utöver Comina, Gozo och mot 
Mellieha Bay. Längst kusten finns flera Vakttor, 
de flesta från riddartiden på Malta. Vidare till 
Maltas huvudstad Valletta, som på senare tid 
fått ett nytt liv med trevliga restauranger och 
mysiga gågator. Valletta är verkligen i sig en se-
värdhet, en stad från riddartiden med en hög 
ringmur, smala mysiga gator och härbärgen 
från Riddarnas tid. Vi bor centralt vid ringmu-
ren i Valletta 3 nätter.  (F)  Vandring: Ca 6 km, 50 
m upp 80 m ner.

DAG 6: VALLETTA & SLIEMA
Guidad stadsrundtur med Fredrik i den pam-
piga huvudstaden Valletta, som byggdes av 
Johanniterriddarna på 1500-talet. Här kan 
man verkligen känna historiens vingslag. Vi 
lever oss in i riddartiden när vi besöker St. John 
katedralen och flera andra sevärdheter. Vi av-
slutar turen med att se Malta 5D, en underhål-
lande och färgstark bildshow om Maltas histo-
ria. På eftermiddagen kan de som önskar följa 
med Erik till Sliema som ligger på andra sidan 
Marxamxett hamnen. Vi tar en båt över och 
promenerar läng vattnet på strandpromena-
den. Man kan ta en lokal buss tillbaka till Vallet-
ta. Egen kväll i Sliema eller Valletta. (F)Vandring: 
3-4 km, längs strandpromenaden i Sliema.

DAG 7: MDINA, SIĠĠIEWI & DINGLI
Idag skall vi besöka den gamla huvudstaden 
Mdina och de pampiga klipporna vid Dingli. 
Vår buss tar oss till den lilla byn Siġġiewi, häri-
från vandrar vi ner mot Dingli Cliffs, vi går uppe 
på de pampiga klipporna och njuter av den 

vackra utsikten ut över havet och den lilla ön 
Filfla. Vår buss möter oss vid Dingli och tar oss 
in till Mdina. Här väntar en intressant guidad 
rundtur med Fredrik, vi får uppleva stadens 
färgstarka historia. Vi avslutar dagen med lite 
egen tid i Mdina, kanske vill man prova på Café 
Fontanellas goda jordgubbsmarrängskaka 
med utsikt över hela Malta. Till kvällen avslut-
ningsmiddag i Valletta. (F,M)
Vandring: 6 km, 166 m upp och 39 m ner

DAG 8: HEMRESA
Transfer till flygplatsen för hemresa. (F)

Erik Sunnerstam 
Är en mycket uppskattad 
reseledare som håller 
koll på detaljer, ser till 
att alla trivs och vill ge er 
det där lilla extra.

FAKTA
CA GRUPPRIS: 14 450 KR
RESLÄNGD:  8 DAGAR
I PRISET INGÅR
• Svensk reseledare Erik Sunnerstam
• Lokalguide Fredrik Hammenborn
• Flygresa Stockholm–Malta t/r
• Del i dubbelrum med frukost (F)
• 2 luncher inkl 1 glas vin & vatten (L)
• 4 middagar inkl vin & vatten (M)
• Alla vandringar
• Guidad rundtur Mdina
• Guidad rundtur Valletta

TILLÄGG
Enkelrum ca 3 400 kr


