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 A városról
Málta Európa legnaposabb országa, és mivel éves nappali átlaghőmérséklete 23 fok körül mozog,
egész évben remek célpontja a napimádóknak, a szörfösöknek és búvárkodóknak. Tévedés
azonban azt hinni, hogy itt csak napozni lehet. Dingli meredeken a tengerbe zuhanó, hófehér
sziklái vagy a –nemrégiben sajnos a tengerbe omlott – Azúr Ablak környéke remek túrázó helyek, a
falakkal körbevett középkori óvárosok pedig itáliai hangulatot varázsolnak a szigetvilágba, ahol,
köszönhetően a mediterrán kultúrák évezredes keveredésének, kifejezetten izgalmasan lehet enni-
inni és bulizni is. A földközi-tengeri sziget a történelemrajongóknak is sokat tartogat: a világ
legősibb templomaival büszkélkedhet, köztük olyanokkal, amelyek az egyiptomi piramisok előtt
ezer évvel épültek. A legismertebbek, a Hipogeum, és a Hagar Quim építőinek pontos kiléte a mai
napig megoldatlan rejtély, a legenda minden esetre óriásokkal hozza összefüggésbe őket. Málta
szimbóluma a tradicionális, tarka halászhajó, a Luzzu, amelynek orrára Osiris szemeit festették. A
hiedelem szerint ezek megvédik a halászokat a tengeren. Ha azonban autót bérelnél, hogy a saját
tempódban fedezhesd fel a szigetet, készülj fel arra, hogy a brit uralom hagyatékaként a mai napig
a „rossz” oldalon közlekednek. 
Látványosságok
Ħaġar Qim, Hypogeum of Hal Saflieni, Mnajdra, Dingli Cliffs, Blue Grotto, Golden Bay, Manoel
Theatre, Inquisitor's Palace, Għadira Bay, Upper Barrakka Gardens, Anchor Bay, Grand Harbor, 
Fort Manoel, Balluta Bay, Spinola Bay, St. Jhon´s Cocathedral, Fort Saint Angelo, Valletta
Waterfront, National Museum of Fine Arts, Fort St Elmo 

 



 

Canifor Hotel


14/06/2021 - 18/06/2021 (4 éjszaka) 


 

DOUBLE/TWIN WITH BALCONY (2AD)

FÉLPANZIÓ  

A szállásról
St. Paul's Bay egy olyan pontján található ez a helyi Canifor Hotel, ahonnan 9,3 km-re leszel Aranyhomok
tengerpart és 9,9 km-re Szent Pál-katedrális helyszíneitől. Ez a 4 csillagos hotel kb. 10,6 km-re található Szent Pál-
katakomba és Szent Ágota-katakomba , ill. 11,3 km-re Mellieha Bay helyszíneitől. Élvezze ki a szálláshely kínálta
szabadidős létesítményeket és szolgáltatásokat, mint például a(z) szauna és a(z) fitneszlétesítmény, vagy ha úgy
tartja kedve, mártózzon meg a(z) 2 szabadtéri medence egyikében. A hotel kiegészítő szolgáltatásai között
szerepelnek a következők: ingyenes wifihozzáférés, játékterem és fodrászszalon. Helyezze magát kényelembe
a(z) 170 szoba egyikében, melyekben hűtőszekrény és minibár is található. A szobákhoz egy privát erkély tartozik.
A(z) ingyenes vezeték nélküli internet-hozzáférés és a televíziókon nézhető műholdas csatornák csatornák
kínálata mind a vendégek kikapcsolódását szolgálja. A fürdőszobák mindegyikében van zuhanyzó/kád
kombinációja és hajszárító is. 
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