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Konstresa till Malta för Konstmuseets Vänner i Göteborg  
24 - 27 mars 2023 

 

På Malta skiner solen i princip hela året om och ön kan ståta med några av de mest behagliga temperaturerna i Europa. 
Den lilla ö-nationen har ett förbluffande rikt kulturhistoriskt arv. Den härliga medelhavsmaten har influenser från Italien 
och Nordafrika. Språket är engelska, eftersom Malta hörde till Storbritannien ända fram till 1964. Storstadskänsla finns 
i huvudstaden Valletta med ett spännande utbud av restauranger, konst och förstklassiga hotell. Vi bor tre nätter i 
Valletta men rör oss också över ön med stopp i adelspalats och romerska villor, ofta med spännande måleri och skulptur 
som inramning. Vi har hittat riktigt intressanta konstbesök på Malta att presentera för Vännerna! (Den här resan 
påminner om vår lyckade konstresa till Palma de Mallorca för några år sedan.) 

PROGRAM 

Fredag 24 mars 
Avresa med Lufthansas reguljärflyg i ekonomiklass från Landvetter kl. 06.55 till Frankfurt. Vi anländer kl. 08.40 och lyfter 
igen 10.20. Klockan 12.50 beräknas vi landa på Maltas flygplats. Här väntar vår buss samt reseledare Katarina David 
från BK Travel Solutions. Vi checkar in på eleganta Corinthia Palace Hotel (www.corinthia.com/palace-hotel-and-spa) 
för tre nätter. En stund efter incheckning serveras vi en härlig välkomstmiddag inkl. vinpaket. 

  

Lördag 25 mars 
Frukostbuffé på hotellet. Framför oss ligger en heldag i världens sjunde minsta huvudstad. Valletta grundades av 
johanniterorden på 1500-talet och har listats på UNESCO:s världsarvslista tack vare de många monumentala 
byggnaderna. Det är en barockstad som har beskrivits som ett utomhusmuseum med en stor mängd historiska 
byggnader i området, till exempel den sevärda St John-katedralen, hamnen, Barakka Gardens och mer än 25 (!) tätt 
belägna kyrkor. Tillsammans med en lokalguide gör vi en rundtur per buss och till fots med fokus på stadens historia, 
arkitektur och konst.  

http://www.bktravelsolutions.se/
http://www.corinthia.com/palace-hotel-and-spa
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Katedralen är känd som ett av Europas bästa exempel på arkitektur från högbarocken. Här välkomnas vi av fantastiska 
fresker, utsmyckade marmorgolv, statyer och snidade stenväggar. Johannes Döparens halshuggning av Caravaggio 
får man inte missa! Dagen fortsätter sedan med ett besök på National Museum of Fine Arts. Museet invigdes i samband 
med att Valletta var Europas kulturhuvudstad under 2018. Tidningen The Guardian listar det som ett måste bland nya 
museer och amerikanska magasinet Architecture Digest likaså. 

Samlingen är uppdelad i avsnitt med olika teman såsom Medelhavet, Europa och Brittiska Imperiet. Samtidigt blandar 
man friskt och låter gamla mästare samspela med vår tids konstverk i nya installationer, videor och interaktiva 
upplevelser. Här visas verk av italienske 1600-talskonstnären Mattia Preti, brittiske arkitekten och konstnären Victor 
Pasmore och Maltas egen skulptör Antonio Sciortino.  

Nästa konstupplevelse blir på Valletta Contemporary som grundades och drivs av konstnären och arkitekten Norbert 
Francis Attard. Fastigheten är ursprungligen en lagerlokal som tog tio år att restaurera. Idag ingår man i 
samarbetsorganisationen Ocula tillsammans med MOMA och Tate Britain. Gemensam lunch ingår under dagen på 
speciellt utvald restaurang. Det blir ledig eftermiddag och kväll därefter.  

  

Söndag 26 mars 
Frukostbuffé på hotellet. Idag beger vi oss inåt landet till Mdina, Maltas gamla huvudort och en typisk medeltida stad 
som ligger mitt på ön. Den ”tysta staden” som den kallas har en magnifik utsikt över ön. Det är en av de få befästa 
renässans-städerna som finns kvar i Europa och platsen har alltid varit väl värd ett besök.  

Mitt i orten Mdina ligger Palazzo Falson, ett hus byggt av siciliansk, spansk och lokal adel. Det består av en serie rum 
kring en vacker innergård. Den äldsta delen av byggnaden går tillbaka till 1200-talet och 2007 öppnade Palazzo Falson 
sina dörrar för allmänheten. Samlingarna består av bland annat vapen, silver och magnifika mattor, men vi fokuserar 
på målningarna, inklusive ett antal verk av Sir Anthony Van Dyck och Mattia Preti. 

Under dagen besöker vi även Rabat, som bjuder på en tidsresa. Casa Bernard är ett palats från 1500-talet som nyligen 
har återställts till sin forna glans. Vi befinner oss inte på ett museum utan i ett privat familjehem. Här kombineras vacker 
arkitektur med smakfulla konstföremål. Huset började sin historia som ett medeltida vakttorn från romartiden. Väggarna 
skulle kunna berätta (och ägarna och våra värdar gör det) om maltesiska adelsfamiljer som alla satte sin egen prägel 
på möbler och inredning. Domus Romana är ett sällsynt bra exempel på välbevarad romersk arkitektur. Höjdpunkterna 
är de vackra mosaikbeläggningarna och de muslimska gravstenarna.  

Staden Mosta besöker vi också. Stadens främsta sevärdhet är dess rundkyrka, Mostadomen, som har ett av Europas 
största kupolvalv med en diameter på 40 meter. Lunch ingår under dagen.  

http://www.bktravelsolutions.se/
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När vi kommer tillbaka till hotellet lockar säkert lite avkoppling med ett dopp i utomhuspoolen eller i inomhuspoolen, en 
stund i spa-avdelningen eller en promenad i omgivningarna. Kvällen är ledig. 

  

Måndag 27 mars 
Frukostbuffé på hotellet och utcheckning därefter. Idag har vi en inbjudan till konstnären Luciano Micallefs ateljé och 
konstgalleri. Den Malta-födde abstrakta konstnären kommer förhoppningvis själv att ta emot oss och berätta om sitt 
konstnärskap. 

Resans avslutande gemensamma måltid blir en läcker fisklunch på sydkusten i Maltas viktigaste fiskeby, Masaxlokk.  
Den pittoreska ortens färggrant bemålade och traditionella fiskebåtar pryder ofta broschyrer och publikationer från 
Malta. Det blir tid till en trevlig stund längs strandpromenaden.  

Vi checkar in på Maltas flygplats för flyg med Lufthansa, som lyfter mot Frankfurt kl. 17.15 och landar 19.55. Vidare flyg 
avgår från Frankfurt kl. 22.05 och beräknas vara på Landvetter 23.40.  

  

http://www.bktravelsolutions.se/
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Resmål: Konstresa till Malta för Konstmuseets Vänner i Göteborg 

Datum: 24 - 27 mars 2023 

Reslängd: 3 nätter/4 dagar 

Logi: Valletta: Corinthia Palace Hotel. Elegant och trevligt hotell med omfattande allmänna utrymmen 
och både inomhus- och utomhuspooler samt härlig spa-avdelning.   

www.corinthia.com/palace-hotel-and-spa/  

Flyg: Reguljärflyg med Lufthansa i ekonomiklass inkl. bagageavgift exkl. flygskatt 

Utresa: GOT-FRA 06.55-08.40 och vidare FRA-MLA 10.20-12.50 

Hemresa: MLA-FRA 17.15-19.55 och vidare FRA-GOT 22.05-23.40 

Pris: SEK 16 995:-/person i delat dubbelrum  

I priset ingår: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Reguljärflyg i ekonomiklass med Lufthansa exkl. flygskatt inkl. bagageavgift 

Modern helturistbuss för alla lokala transporter 

3 övernattningar i delat dubbelrum på beskrivet hotell inkl. frukostbuffé 

4 gemensamma måltider inkl. dryck enligt följande: 

Välkomstmiddag inkl. dryck dag 1 på hotellets restaurang 

Lunch inkl. dryck dag 2 i Valletta 

Lunch inkl. dryck dag 3 i Mdina 

Lunch inkl. dryck dag 4 i Marsaxlokk 

Heldagstur i Valletta inkl. St John Cathedral och Barakka Gardens 

Heldagstur till Mdina, Rabat och Mosta inkl. Mosta-domen 

Besök i fiskebyn Marsaxlokk 

Entréer och guidade besök på: 

National Museum of Fine Arts, Valletta Contemporary Art Gallery, Casa Bernard, Palazzo Falson 
och Luciano Micallefs ateljé och konstgalleri 

Kunniga engelsktalande lokalguider vid samtliga konstbesök 

Kunnig reseledare från BK Travel Solutions (Katarina David) 

Medverkan av resvärd från Konstmuseets Vänner 

Skatter och lagstadgade avgifter, paketresemoms 

Tillkommer: 

Frivilliga tillägg: 

 

Obligatoriska flygskatter enligt dagspris vid biljettering (idag ca 900:-) 

Enkelrumstillägg: 2 600:- 

Gouda avbeställningsskydd: 7 % av resans grundpris 

 

Villkor: 

 

 

 

 

Övrigt: 

 

 

 

Priset är beräknat på 35-40 betalande gäster och med gällande dagskurs (EUR). Vi förbehåller oss 
rätten att justera priset med hänsyn till prisändringar utanför vår kontroll t. ex. flygförändringar, 
valutakursförändringar och lokala skatter. Särskilda resevillkor gäller.  BK Travel Solutions har ställt 
lagstadgad resegaranti till Kammarkollegiet. Resan är en paketresa och lyder under 
paketreselagen. 
 
Resan innebär många promenader.  Flera av besöksorterna har sina ortscentrum avstängda för bil- 
och busstrafik, vilket betyder att man måste promenera för att kunna uppleva dem och ta sig till 
besöksmålen samt restaurangerna. Ojämnt underlag förekommer, t ex kullerstensbeläggning samt 
vissa nivåskillnader. Man behöver inte kunna gå fort, men relativt obehindrat för att ha full utdelning 
av resan.  
 

Kontakt: 

 

 

 

BK Travel Solutions Telefon: 040-60 60 220 (månd-torsd 09-14) 
Mail: info@bktravelsolutions.se 
 
 

 

   BKJ 221026                                                                                                     

http://www.bktravelsolutions.se/
http://www.corinthia.com/palace-hotel-and-spa/
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