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Er zijn talloze redenen om Malta te bezoeken. Het 
is de pure definitie van unieke landschappen, cul-
turele mix, een schitterende zon, een blauwe zee 
zover het oog reikt... én de Maltese keuken. Lokale 
maaltijden zijn een smakelijke mix van Siciliaanse 
en Afrikaanse invloeden maar met een moderne 
touch. Bovendien betekent het sterke ethos van 
boer tot bord dat u zich tegoed doet aan de meest 
verse ingrediënten.

Onze familie heeft vele jaren geleden het genoe-
gen gehad om de Maltese archipel te ontdekken. 
Sindsdien worden we, elke keer dat we hier zijn, 
steeds een beetje meer verliefd op deze prachtige 
eilanden.

Gelegen op een strategische locatie in de 
Middellandse Zee, hebben de eilanden Malta en 
Gozo een geschiedenis van ruim 7000 jaar. De twee 
eilanden werden permanent bezet door verschil-
lende machten voor de controle over de maritime 
passages. Tegenwoordig kunnen we de erfenis 
van deze volkeren overal bewonderen. We wanen 
ons dan ook constant in een openluchtmuseum bij 
elk bezoek. Waar u ook heen gaat, het landschap 
en de architectuur bieden een indrukwekkende 
achtergrond met een unieke mix van het azuur-
blauwe water van de zee en de honingkleuren van 
historische gebouwen. U vindt hier tempels, palei-
zen, kathedralen en forten allemaal even uniek en 
indrukwekkend.

Bovendien geniet Malta van een uitzonderlijk kli-
maat. De zon schijnt er vrijwel het hele jaar door en 
de temperaturen zijn vaak erg aangenaam.

Het multiculturele erfgoed is ook aanwezig in de 
Maltese keuken. Lokale restaurants bieden een 
breed scala aan heerlijke gerechten met mediter-
rane smaken. Verse vis, groenten en seizoensfruit 
zullen u zeker doen watertanden. En vergeet vooral 
niet de pastizzi - absoluut fantastische ricotta-bla-
derdeegjes - te proeven.

Daarom bieden wij u graag dit 6-daags arrange-
ment aan. U verblijft in uitstekende hotels en geniet 
van privé transfers en culinaire diners. Uiteraard kan 
elke andere wens à la carte worden bijgeboekt te-
gen een meerprijs.

We blijven tot uw beschikking voor verdere infor-
matie en kijken ernaar uit om onze ervaring over 
deze prachtige bestemming met u te delen.

Rony BROUN
CEO Travel in Style 

inmalta.eu

De culinaire hotspot in Europa... 
   Welkom op Malta

pakket inhoud*

Dag 1 Aankomst & check-in in Grand Hotel 
Excelsior of Hotel Embassy 
Vrije tijd

Dag 2 Meergangen degustatiemenu bij 
Restaurant Noni

Dag 3-4 Vrije dagen [of optionele uitstappen]

Dag 5  Meergangen degustatiemenu bij 
Under Grain Restaurant

Dag 6 Check-out

* De duur van dit pakket kan verlengd worden of gecom-
bineerd worden met een meerdaags verblijf in Gozo.

NOTA

De data van aanvang corresponderen met die waarop 
Air Malta vluchten uitvoert vanaf Zaventem. De volgorde 
van de inbegrepen elementen kan, afhankelijk van hun 
openingsdagen en -tijden, wijzigen.

Op de volgende bladzijden 
vindt u een gedetailleerde beschrijving van de hotels 

en restaurants waaruit uw pakket bestaat.
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Grand Hotel Excelsior*****
Valletta Uw Hotel 

Dit elegant hotel aan zee ligt op een steenworp 
van de stad Valletta. Het kijkt uit over de haven van 
Marsamxett en Manoel Island. Dit zorgt voor een 
rustiger en meer ontspannen verblijf, terwijl het 
toch dicht bij de hoofdstad gelegen is. Het hotel 
ligt zeer dicht bij het openbaar vervoer dat het hele 
eiland aandoet en op 4 km van de golfbaan Marsa. 
Het biedt twee keer per dag een gratis pendel-
dienst naar de stad, om 10:00 en 18:00 uur.

De kamers combineren klassiek en modern design. Ze 
zijn voorzien van airconditioning en hebben een flat-
screen-tv. Alle kamers die wij voorzien zijn met balkon 
en (soms partieel) zeezicht. Het hotel heeft idyllische tui-
nen, een privéstrand en een spa. Overal is gratis wifi be-
schikbaar. Een fitnessruimte en grote binnen- en buiten-
zwembaden zijn eveneens gratis ter uwer beschikking.

De 3 eigen restaurants en 5 bars serveren een brede 
selectie van internationale gerechten. Tot slot biedt de 
bar bij het zwembad een schitterend uitzicht op zee.

Uw Pakket 

üüVlucht van Zaventem naar Malta en terug onder 
voorbehoud van vrije plaatsen in de inbegrepen 
klasse. Inclusief de luchthaventaksen zoals gekend op 
01 mei 2021

üü5 overnachtingen in Grand Hotel Excelsior

üüVerblijf in een Double/Single Deluxe Sea View room 
inclusief ontbijt

üüPrivé luchthaventransfers (luxewagen)

üü2x meergangen degustatiemenu in 1 Michelin 
Sterrenrestaurants in Valletta (Noni Restaurant & 
Under Grain Restaurant)

Grand Hotel Excelsior

Pakket- & optionele prijzen*

Dubbel Single
Tussenseizoen [01-30/04/2021 & 01-31/07/2021] € 1.509 p.p. € 2.179 p.p.
Hoogseizoen [01/05-30/06/2021 & 01/08-31/10/2021] € 1.589 p.p. € 2.339 p.p.
Laagseizoen [01/11/2021-31/03/2022] € 1.269 p.p. € 1.739 p.p.
Feestperiode [27/12/2021-02/01/2022] € 1.359 p.p. € 1.889 p.p.
Supplement half pension : - 2 avondmalen (dag 3 + dag 4) 

 - 3 avondmalen (dag 1 + dag 3 + dag 4)
€ 99 p.p. 

€ 149 p.p.
NOTA : Toeristen-/ecotaks ter plaatse te betalen. € 3 p.p.
* Prijzen zijn enkel geldig indien alle overnachtingen in hetzelfde seizoen/periode vallen; indien niet, dan dient de prijs herrekend te worden.
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The Embassy Valletta Hotel****
VallettaUw Hotel 

Gelegen in het centrum van Valletta, op een steen-
worp afstand van de legendarische Strait Street, 
verwelkomt The Embassy Valletta Hotel u in een 
meeslepende stadservaring.

Dit hotel in Valletta staat op de plek waar in de 19e 
eeuw een van de eerste hotels in Malta gasten ver-
welkomde. De locatie is nu net zo strategisch be-
langrijk als toen, tussen de schilderachtige maar 
levendige Strait Street en de belangrijkste avenue 
in Valletta, Republic Street. In welke richting u ook 
wandelt wanneer u het hotel verlaat, u bent nooit 
meer dan een paar stappen verwijderd van heer-
lijke restaurants, historische bars en alle culture-
le attracties die de Europese Cultuurstad 2018 en 
UNESCO-werelderfgoed te bieden heeft.

Laat ons team van ambassadeurs gebruik maken 
van hun kennis van de populairste attracties en ver-
borgen juweeltjes van Valletta om uw persoonlijke 
en gedenkwaardige reisroute samen te stellen.

Uw Pakket 

üüVlucht van Zaventem naar Malta en terug onder 
voorbehoud van vrije plaatsen in de inbegrepen 
klasse. Inclusief de luchthaventaksen zoals gekend op 
01 mei 2021

üü5 overnachtingen in The Embassy Valletta Hotel

üüVerblijf in een Double/Single Standard Deluxe room 
inclusief ontbijt

üüPrivé luchthaventransfers (luxewagen)

üü2x meergangen degustatiemenu in 1 Michelin 
Sterrenrestaurants in Valletta (Noni Restaurant & 
Under Grain Restaurant)

The Embassy Valletta Hotel

Pakket- & optionele prijzen*

Dubbel Single
Tussenseizoen [01-30/04/2021 & 01/07-31/08/2021] € 1.349 p.p. € 2.019 p.p.
Hoogseizoen [01/05-30/06/2021 & 01/09-31/10/2021] € 1.389 p.p. € 2.089 p.p.
Laagseizoen [01/11-23/12/2021 & 03/01-29/02/2022] € 1.129 p.p. € 1.579 p.p.
Feestperiode [24/12/2021-02/01/2022 & 01-31/03/2022] € 1.199 p.p. € 1.719 p.p.
NOTA : Toeristen-/ecotaks ter plaatse te betalen. € 3 p.p.
* Prijzen zijn enkel geldig indien alle overnachtingen in hetzelfde seizoen/periode vallen; indien niet, dan dient de prijs herrekend te worden.

ONTDEK HET NIEUWSTE HOTEL VAN MALTA
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RESTAURANTS
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Noni [Michelin 1*]
Valletta

U vindt Noni op Republic Street, 211, een adres 
dat al meer dan 250 jaar synoniem staat voor eten, 
gastvrijheid en entertainment in Valletta. Bij Noni 
kunnen klanten direct vanuit hun zetel genieten 
van een stukje geschiedenis van de hoofdstad. Het 
pand heeft doorheen de tijd talloze veranderingen 
ondergaan : van residentie naar winkel, naar een 
populaire jazzbar tot het huidige restaurant. Hoewel 
het interieur vakkundig is omgebouwd met een mo-
derne inrichting en afwerkingen, heeft het gebouw 
nog steeds verschillende elementen uit het verle-
den, zoals de stenen gewelven, gietijzeren deuren 
en openingen en een eeuwenoude oven. Noni zet 
de rijke geschiedenis van deze locatie voort en 
biedt een verfijnde eetervaring die zich afspeelt in 
een warme en informele sfeer, waar heerlijk eten en 
uitzonderlijke service samenkomen. De MICHELIN 

bekroonde Chef Jonathan Brincat, ook bekend als 
"Noni", is de oprichter en mede-eigenaar van het 
restaurant met dezelfde naam. Na waardevolle er-
varing opgedaan te hebben in verschillende rollen 
bij de keukens van luxe vijfsterren- en gastrono-
mische etablissementen, verhuisde Jonathan naar 
Londen om te werken onder MICHELIN-sterrenchef 
Gary Hollihead in Corinthia London. Toen hij weer 
terugkeerde naar Malta, duurde het niet lang voor-
dat hij zijn droom nastreefde om zijn eigen huis te 
openen.

Jonathan wordt vergezeld door zijn zus Ritienne, 
die de restaurantmanager is en meer dan 12 jaar 
ervaring heeft in de high-end voedings- en dran-
kensector, evenals een hecht personeel dat de pas-
sie deelt om dingen perfect te doen.

Under Grain [Michelin 1*]
Valletta

De formele opleiding van onze keukenbrigade is 
klassiek, en tot op zekere hoogte voelen we ons 
ook goed als we de meer klassieke service eren 
bij Under Grain, een van de allereerste MICHELIN-
sterrenrestaurants op Malta.

Tijdens uw bezoek aan ons restaurant kunt u zich 
onderdompelen in een omgeving van informele 
luxe. Ons menu is beknopt, maar is gegarandeerd 
van de hoogste kwaliteit en samenstelling.

Deze verfijnde ervaring strekt zich uit tot de dienst-
verlening aan onze gasten. We willen graag dat u 

de sensaties die we in dit restaurant probeerden op 
te doen in u opneemt met als doel u het restaurant 
te zien verlaten met een gevoel van voldoening 
over het feit dat een klassiek diner nog steeds mo-
gelijk kan zijn in deze tijd.

PS: de openingsdagen zijn van woensdag tot en 
met zaterdag. In de zomermaanden zal daar nog 
een extra openingsdag bijkomen.
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Neem voor alle reserveringen 
contact op met uw gebruikelijke 
reisagent:

ATC CRUISES 
+üMechelsesteenweg 62 
 B-2018 Antwerpen 
)ü+32 (0)3 236 89 39 
8üreservations@atccruises.be 
: www.atccruises.be
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Algemene voorwaarden 
Malta voor Foodies

Bovenstaande prijzen zijn in euro’s, per 
persoon en bij dubbele bezetting.

Het arrangement is inclusief vluchten in 
economy class (klasse O), verblijf op basis 
van logies met ontbijt, genoemde trans-
fers, genoemde restaurants en BTW.

Het reisschema en de prijzen kunnen wor-
den gewijzigd op elk moment en zonder 
voorafgaande kennisgeving tot op het 
ogenblik dat de reservering definitief ge-
maakt is. Zodra de vlucht is geboekt, is 
deze niet restitueerbaar of overdraagbaar 
en kan de prijs veranderen afhankelijk van 
beschikbaarheid.

Voor de feestperiode wordt een toeslag 
per kamer, per nacht toegevoegd aan de 
arrangementsprijzen.

Bepaalde diensten kunnen onderhevig 
zijn aan veranderingen (uitzonderlijke of 
wekelijkse sluitingen, het weer, ...), er zul-
len alternatieven beschikbaar zijn.

Iedereen die in een accommodatie op 
de Maltese eilanden verblijft, betaalt een 
toeristen-/ecotaks van 50 cent per dag tot 

een maximum van € 5,00 (per persoon). 
Dit bedrag zal bij aankomst van elke klant 
door het hotel worden geïnd en is niet in-
begrepen in de prijs van de pakketten. De 
algemene voorwaarden van de leveran-
ciers zijn van toepassing.

Betalingsvoorwaarden :

Aanbetaling van 20% te betalen bij beves-
tiging. Saldo te betalen uiterlijk 30 dagen 
voor vertrek.

Annuleringsvoorwaarden :

Na reservatie kunnen de geboekte vluch-
ten niet meer geannuleerd noch gewij-
zigd worden. Hiervoor zal steeds de vol-
ledige prijs van de vluchten aangerekend 
worden.

Voor het landgedeelte (hotel, restaurants, 
…) zijn de volgende annulatiekosten van 
toepassing :

· Tot 60 dagen voor vertrek  10% kosten
· 60-30 dagen voor vertrek  20% kosten
· 30-14 dagen voor vertrek  50% kosten
· 14-0 dagen voor vertrek  100% kosten




