
 

 

 side 1 

 

 

 
Velkommen til Malta 

 

 

 

Malta er sammen med naboøya Gozo en skattkiste dersom du har interesse for arkitektur, 

kultur og oldtidsfunn. Malta er litt merkelig på den måten at tre arkitektoniske perioder er 

spesielt sterkt representert – de mer enn 4500 år gamle gåtefulle steintemplene, 

renessansen og barokken. Malta har to byer, Valletta og Mdina, som i stor grad er bygd 

under renessansen og barokken på 1500- og 1600-tallet. Av den grunn finner du hele 

bymiljøer med en helhetlig arkitektur i disse stilartene, noe som er ganske uvanlig. Malta er 

oppført på Unescos liste over Verdensarven. 

Les mer om Malta her. 
 

 

  

http://www.reisdit.no/05/malta-og-gozo/
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Reiseinformasjon: 
 
Periode: 3.-10. september 2022 
Antall:  70-80 reisende 
Hotell:  Santana Hotel 4**** 
  Triq il-Maskli – Qawra – St. Paul’s Bay SPB 1482, Malta 

St. Paul’s Bay er i den nordlige delen av øya og omfatter også Qawra, Bugibba 
og St. Paul’s Bay landsbyen som ligger 25 minutter fra Malta International 
Airport og 20 minutter fra hovedstaden Valletta, St. Julian’s og Sliema. 
 

Fly:  Swiss International Air Lines 
LX1219  03SEP  OSLZRH HK70      0650 0910   
LX1790  03SEP  ZRHMLA HK70    1200 1410 
LX1791  10SEP  MLAZRH HK70     1455 1715  
LX1218  10SEP  ZRHOSL HK70       2050 2315   

   
Bagasje:  

 
Reiseforsikring  Alle reisende må ha egen reiseforsikring. Utover det anbefaler norske 

myndigheter at alle som reiser til utlandet har med seg helsekort, som bevis 
for at du er medlem i folketrygden og har rett på offentlig behandling. 

 

 
8th September 2022 
 

This actual feast celebrated on the 8th September, celebrates our Lady of Victories 
which is one of the most important feasts of the year. 
The fireworks in the village of Mellieha are particularly extravagant. It will be a really 
wonderful experience. Here is some background to the feast which I hope is of 
interest. 
Victory Day (or Otto settembre) is a public holiday celebrated in Malta on 8 
September[1] and recalls the end of three historical sieges made on the Maltese 
archipelago, namely: the Great Siege of Malta by the Ottoman Empire ending in 
1565; the Siege of Valletta by the French Blockade ending in 1800; and, the Siege of 

Malta during the Second World War by the Axis forces ending in 1943. 

This day also coincides with the commemoration of the birth of the Virgin Mary, 

better known as the Nativity of Mary, which is celebrated in the villages 

of Senglea, Naxxar and Mellieha in Malta, and Xagħra in Gozo. It is locally known 
as il-Vitorja (the Victory) and il-Bambina (the Baby). The traditional regatta featuring 
boat races in the Grand Harbour is held on Victory Day. 

  

https://en.wikipedia.org/wiki/Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Victory_Day_(Malta)#cite_note-1
https://en.wikipedia.org/wiki/Great_Siege_of_Malta
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Malta_(1798%E2%80%931800)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Malta_(World_War_II)
https://en.wikipedia.org/wiki/Siege_of_Malta_(World_War_II)
https://en.wikipedia.org/wiki/Virgin_Mary
https://en.wikipedia.org/wiki/Nativity_of_Mary
https://en.wikipedia.org/wiki/Senglea
https://en.wikipedia.org/wiki/Naxxar
https://en.wikipedia.org/wiki/Mellieha
https://en.wikipedia.org/wiki/Xag%C4%A7ra
https://en.wikipedia.org/wiki/Gozo
https://en.wikipedia.org/wiki/Maltese_National_Regatta
https://en.wikipedia.org/wiki/Grand_Harbour


   

 side 3 

Forslag til program: 
Lørdag 3.9. Innsjekkingen åpner på Oslo Gardermoen. 

 06.50 Flyangang fra Oslo. 

 14.10 Ankomst Malta. 

 

En representant for Korpstur.no møter oss og blir med til Santana Hotel for 
sjekk inn. 

 Middag på hotellet. 

  

Søndag 4.9. Frokost på hotellet. 

 Byvndring i Valetta. 

 Konsert. 

 Middag på hotellet. 

  

Mandag 5.9. Frokost på hotellet. 

  Besøk i Ta QaliCrafts Village. 

 Vinsmaking. 

 Middag på hotellet. 

 Konsert ved sjøen. 

  

Tirsdag 6.9. Frokost på hotellet. 

 Dagen til egen dipsosisjon. 

 Middag på hotellet. 

  

Onsdag 7.9. Frokost på hotellet. 

 Utflukt til Gozo. 

 Lunsj på Seashells Restaurant. 

 Konsert på Gozo. 

 Middag på hotellet. 

  

Torsdag 8.9. Frokost på hotellet. 

 Formiddagen til egen disposisjon. 

 

Småbykonsert og korpset deltar i VillageFesta (avhengig av tidspunkt for 
festivalen) 

 Middag på en tradisjonell maltesisk Band Club. 

  

Fredag 9.9. Frokost på hotellet. 

 Utflukt til Comino og Blue Lagoon. 

 Båttur. 

 Middag på hotellet. 

  

Lørdag 10.9. Frokost på hotellet. 

 Hjemreise. 

 Buss fra hotellet til flyplassen. 

 Innsjekkingen åpner. 

 14.55 Flyavgang fra Malta flyplass. 
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 23.15 Ankomst Oslo Gardermoen. 

 

         

Dette er kun et forslag til program for en korpstur. Vi legger opp turen akkurat slik dere ønsker det, 
og tilrettelegger programmet slik at det passer med deres ønsker.  
Til alle opptredener er det med en lokal assistent. Vi må ta forbehold om tillatelse til opptreden på 
offentlig og privat grunn. For å forenkle tillatelsesprosedyren, bør korpset forberede en presentasjon 
i tekst, bilde, repertoar og om mulig en lydfil. 
Korpstur.no er en del av TravelMaker og naturligvis medlem av Reisegarantifondet. 

 
Korpstur.no – en del av TravelMaker AS 
linda.skogen@travelmaker.no              mob. +47 959 26 643 

mailto:linda.skogen@travelmaker.no

	Malta er sammen med naboøya Gozo en skattkiste dersom du har interesse for arkitektur, kultur og oldtidsfunn. Malta er litt merkelig på den måten at tre arkitektoniske perioder er spesielt sterkt representert – de mer enn 4500 år gamle gåtefulle stein...

