
MALTA  i september 2023

ULF ferie er formidler for FolkeFerie.dk. FolkeFerie.dk er teknisk rejsearrangør. 
FolkeFerie.dk CVR. nr.: 31494710, medlem af rejsegarantifonden nr. 0181 

 

"Den danske by 
på den 

hyggeligste ø..."

Fly Billund/København – Maltas lufthavn tur/retur
Transport mellem lufthavn og feriebyen
7 nætter på Mellieha Holiday Centre
Hotelophold med halvpension (morgenmad og aftensmad)
Deltagelse af ULF Feries frivillige
Danske rejseledere fra FolkeFerie.dk

 INKLUDERET I PRISEN

TILMELDING OG BETALING

Depositum på 3.000 kr. betales ved tilmelding 
(Husk tilmeldingsskema online eller på papir)

Restbeløb ved eneværelser i delt feriehus: 8.500 kr. 
Restbeløb ved eget feriehus: 11.300 kr.
Restbeløb betales senest d. 1. juli 2023

Kontonummer til betaling: Reg. nr.: 7562 Konto nr.: 1118274 
Tekst på overførslen: dit navn/Malta

Husk:  Du skal have en rejseforsikring når du rejser med ULF Ferie. 
Det er ofte et tilkøb du kan gøre til din almindelige forsikring. 

Bestil din rejse her

 

Tag med ULF ferie til den hyggelige Middelhavs ø Malta.
Malta kaldes også for Middelhavets perle, og den er i
sandhed en perle. Malta ligger syd for Italien og er bl.a.
kendt for dens farverige fiskekuttere, skipperskræk byen
hvor de gamle film blev optaget og det azurblå vand som
omgiver øen. Det er nemt at komme rundt på øen med de
lokale busser og busserne stopper lige ude foran feriebyen
hvor vi bor. 

Vi bor på Mellieha Holiday Centre, også kaldet "Den danske
by". En hyggelig ferieby på den nordlige del af øen og
beliggende kun 300 m. fra en af øens bedste strande.
Feriebyen består bl.a. af poolområde, supermarked med
mange danske varer på hylderne og den gode restaurant
"Great Dane". Vi bor i 3. værelses feriehuse, hvor hvert
feriehus har 2 separate soveværelser, køkken, badeværelse
og stue.  Alle deler køkken, badeværelser samt stue med
minimum 1 anden person. Soveværelset har man for sig
selv. 

REJSETIDSPUNKTER OG PRISER
Afrejse: 2. september 2023
Hjemkomst: 9. september  2023
Pris pr. person i delt feriehus med eget soveværelse:

Tillæg for eget feriehus: 2.800 kr.

11.500,-

Rejsen er med 
Halvpension

4 - stjernet ferieby

 

https://www.ulf.dk/ulf-ferie-2/test-1/

