En vecka Gozo.
Villa med självhushåll.

www.divingtravel.se

Priset gäller per person vid bokning av minimum 8 personer

UTRESA
02 AUG ARLANDA
HEMRESA 09 AUG MALTA

06:00 ANK. MALTA
09:50
10:50 ANK. ARLANDA 14:40

Villa/ Hus på Gozo: This newly converted farmhouse oozes in character. This farmhouse is adjacent to Razzett tan-Nannu and Razzett ta’ Guza.
Traditional décor with stone arched ceilings add to the rustic charm. Dining / Living area overlooks the south facing pool area. Two twin
bedrooms are situated on ground floor, whereas the rest of the bedrooms are situated on the 1st floor.
Distances:Restaurants 0.5 km; Shops 0.5 km
Food pack on arrival, Maid Service twice a week, Linen change once a week
DYKNING: Klart vatten och massor av vrak är det som lockar flertalet dykare till Malta. Dykning sker oftast från land, man hämtas upp på hotellet
och åker med bil till dykplatserna.
I PAKETRESAN INGÅR
Flyg: ja
Hotell/Lägenhet/Villa: ja
Måltider: inga /självhushåll. endast (Food pack on arrival)
TRANSFER: Airport Transfer T/R Ingår
DYKARRANGEMANG: 5 dykdagar. 2 dyk om dagen
DYKUTRUSTNING: Ingår inte

OBS: Totalpriset kan ändras om flygstolen skulle bli dyrare,
vilket det stegvis gör närmare avresetiden du bokar.

Paketpris per person. Del i villa
Tillkommer
Flyg. Ca. pris. Fr. pris

Tillval
2 500 kr

Tillval
Avbeställ.skydd
503 kr Tillval
Paketpris total per person

5 885,00 kr

2 500,00 kr

8 385,00 kr

BEACH
2 km

BEDROOMS
5

SLEEPS
2 - 11

POOL
7.5 x 5M

Fully Equipped Kitchen / Dining Area Sitting Area
5 Bedrooms
1 Double (6.0 x 5.0m)
1 Doubles (3.5 x 3.5m)
2 Twins (3.0 x 3.0m)
1 Triple (4.0 X 4.0m)
4 En-suites
1 Extra bathroom (G/F)
Washing Machine
Pool & Garden Furniture ,Barbecue
T.V – Satellite;Telephone

Malta ligger mitt i medelhavet ca.100 km söder om Sicilien och 500km öster om Tunisien. Ögruppen
består av i huvudsak 3 öar, Malta är den största ön som tillsammans med syster ön Gozo och den lilla ön
Comino utgör hela landet.
Under de senaste åren har Malta utvecklats till något av en ”dykmecka” för dykentusiaster som kommer
hit från hela Europa, inte minst tack vare de satsningar man har gjort för att skapa kostgjorda rev i form
av gamla fartyg som har sänkts och placerats på behagliga simavstånd från stranden.

Endast 30 minuter med färja från Malta ligger syster ön Gozo.
Gozo är genomsyrat av gamla myter och påstås vara den legendariska Kalypsos ö i Homeros Odysséen –
en fridfull, mystisk avkrok. Landsbygden är beströdd med barockkyrkor och gamla bondgårdar i sten.
Gozos karga landskap och fantastiska kustlinje väntar på att utforskas, med några av Medelhavet bästa
dykplatser. Ön är dessutom rikligt försedd med historiska platser, fort och häpnadsväckande panoraman,
samt en av ögruppens bäst bevarade förhistoriska tempel. Gozo har också sitt eget utbud av nöjesliv och
kultur, med bland annat flera utmärkta restauranger.
Gozo
Maltas lillasyster.
Endast 15km lång och 7km bred, så erbjuder det lilla Gozo de finaste dykplatserna. Här finns fina
dykplatser med landdyk för nybörjare och avancerade dykare. Här finns medelhavets bästa naturdyk
med den bästa sikten och ett undervattenslandskap utan konkurrens i Medelhavet. Spektakulära
klippformationer med branta väggar, överhäng, små och stora grottor och tunnlar. Gozo har också ett
eget litet “Blue hole” som är dykarnas största favorit, 20 m i diameter och 16 m takdjup. Det är inte för
inte som Gozo är populärt bland undervattensfotografer. Det finns också flera fartyg som sänkts för att
bli artificiella rev och för att erbjuda vrakdykning. De flesta dykplatserna nås med bil och då det är en
liten ö så kan man alltid snabbt nå en dykplats som ligger vindskyddad. Man behöver aldrig ställa in en
dykdag för att vinden ligger fel.
Till skillnad från Malta så är Gozo en grönare ö och kallas för “Maltas trädgård”. Med bara en tiondel av
Maltas befolkning så har Gozo ett lugnare tempo med mer landsbygdskänsla. Den som vill ha lite mer
kvällsnöjen kan alltid ta färjan över till Malta.

