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DE REIS VOOR JOU!

Hey jij!

Ben jij klaar om de wereld te ontdekken? Wil jij graag geïnspireerd
worden en wil je de tijd van je leven beleven?
Wil jij graag nieuwe vriendschappen sluiten en Malta ontdekken
met een groep toffe vrouwen?  
Dan ben jij hier helemaal op de juiste plaats! Ontdek op de
komende pagina's wat je mag verwachten en droom alvast van
onze onvergetelijke ervaring!

Zorg zeker dat je klaar zit om 17 juni in te schrijven! De reis is
voorzien voor maximaal 20 vrouwen dus volzet = volzet!

Heb je na het lezen van deze bundel nog meer vragen? Contacteer
ons dan via inspire@dlincentivetravels.com

Lieve groetjes en tot snel!

Evelyn De Loose
De Loose Incentive Travels
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DE BESTEMMING

Malta is een prachtig eiland gelegen in het midden van de Middellandse
zee en is met zijn 316 vierkante kilometer een van de kleinste landen in
de regio. 

Malta bestaat uit drie eilanden: Malta, Gozo en het onbewoonde eiland
Comino waar meer dan een miljoen toeristen op jaarbasis zorgen voor
ongeveer een derde van de totale inkomsten van het land. Het toerisme
is daarmee veruit de belangrijkste bron van inkomsten van Malta. 

Tijdens onze ontdekking van deze eilanden vinden we een mooie mix
terug van cultuur, natuur, avontuur en gastronomie zodat we het
meeste kunnen halen uit ons bezoek!

VLUCHTEN

We vliegen naar deze prachtige bestemming met Air Malta.
De vluchten zijn voorzien vanuit Brussels Airport.

Hieronder vind je de vluchtgegevens terug*:
 

10/11/2022      BRU - MLA         KM-421        19H55 - 22H35
13/11/2022      MLA - BRU         KM-420      16H05 - 19H00

 
*tenzij aangepast door de luchtvaartmaatschappij



HET PROGRAMMA
Wat we allemaal gaan doen gaan we nog niet helemaal verklappen,
wel kunnen we zeggen dat er enkele zeer leuke verassingen worden
voorzien!
Hieronder vind je al de grote lijnen van het programma.
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DAG 1: 10/11/2022

Om 17u45 spreken we af in de vertrekhal van Zaventem voor Starbucks.
We ontmoeten elkaar voor de eerste keer en kunnen al een eerste
enthousiaste knuffel delen alvorens we zullen inchecken voor de vlucht.
We stappen allemaal samen het vliegtuig op om naar onze bestemming
te vliegen. 
Bij aankomst worden we ontvangen door onze lokale gids en rijden we
door naar ons hotel.

Na check in kunnen we samen nog een drankje nuttigen of kan je je
terugtrekken op je kamer. 

DAG 2: 11/11/2022

Onze eerste  echte dag op het eiland! Na een heerlijk ontbijt spreken we
af in de lobby van het hotel voor onze eerste activiteit.

We vertrekken richting de hoofdstad Valletta, een World Heritage site en
niets minder dan een heus openlucht museum! Werkelijk een niet te
missen stad waar je wordt ondergedompeld in de rijke geschiedenis!

 
Tijdens de middag gaan we lunchen in Palazzo Preca een restaurant dat

gerund wordt door 2 zussen. Dat beloofd echte girlpower voor deze 
3-gangen lunch.

 
Na de lunch gaan we door over het water naar Vittoriosa. Deze transfer

mogen we maken met de traditionele Dghajsa boten waarna we de 
 stad verkennen op een heel speciale manier, fun verzekerd!

 
Dineren doen we vandaag in  restaurant The Golden Fork waar we weer

mogen genieten van de creaties van een echte powerwomen!



INCENTIVETRAVELSDELOOSE.COM

DAG 3: 12/11/2022

Vandaag trekken we onze avontuurlijke schoenen aan! Na het ontbijt
spreken we weer af en vertrekken we richting de haven. Hier worden we
opgewacht door een speedboat die ons naar het eiland Gozo zal
brengen! 
We verkennen dit eiland maar niet met een traditionele gidstour...
Tijdens ons bezoek zien we prachtige sites zoals Dwejra, de Qbaijar
Zoutvlaktes, Rabat en de citadel!

Deze middag mogen we genieten van een heerlijke lunch bij Il-Kantra
met een prachtig uitzicht op de zee. Echt puur genieten!

Na de middag begeven we ons terug naar de speedboat en maken we
er een leuke tocht van terug naar Malta.

Deze avond staat er ons een speciale beleving te wachten. We worden
naar de Silent city geëscorteerd waar we kunnen genieten van deze
mysterieuze site en uitgebreid diner! 

DAG 4: 13/11/2022

Onze laatste dag op het eiland... Na het ontbijt is het tijd om uit te
checken en vertrekken we richting Ta'Betta Winery, een prachtige

wijngaard in de regio van Siggiewi. Tijdens ons bezoek krijgen we de
kans om de heerlijke lokale wijnen te proeven en meer te weten te

komen over wijngaarden en wijnteelt.
 

Na een hapje en een drankje is het tijd om terug richting de luchthaven
te vertrekken en weer naar huis te keren.

 
We eindigen onze reis naar Malta maar je kan nog lang nagenieten met

de nieuwe vriendschappen die je hebt mogen sluiten!
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Tijdens deze heerlijke reis zullen we verblijven in hotel Number 11, een
levendig urban 4* hotel in de wijk St. Julians. We zitten op een mooie
locatie met op slechts een paar minuten wandelen stranden, winkels,
bars en restaurants. 

Het hotel is voorzien van een Rooftop area met zwembad en poolbar
waar je door het Adults Only policy ten volle kan genieten. Verder biedt
het hotel een Spa en Wellness arrangement aan in het naburige
gebouw. 

ACCOMMODATIE

PRIJZEN

De Travel for Women reis wordt volledig voor jou georganiseerd
waardoor jij enkel maar op het vliegtuig hoef te stappen en verder enkel

moet genieten!
In de prijs wordt het volgende voorzien:

 
- Retourvluchten vanuit Brussels Airport
- Overnachtingen in Number 11 hotel (4*)
- Alle transfers ter plaatsen
- 3- gangen lunches incl. drankenpakketten (Dag 2-4)
- Meer-gangen diners incl. drankenpakketten (Dag 2-3)
- Nederlandstalige reisbegeleiding
- Lokale gidsen
- Alle activiteiten voorzien in het programma inclusief voorziene
verassingen 

Prijs: 
- 1473,15 Euro (incl. BTW) op basis van een Twin room
- 1575,88 Euro (incl. BTW) op basis van een Single room
 
De reis is voorzien voor minimaal 12  en maximaal 20 deelnemers. Wees
er dus snel bij want volzet = volzet!

 


