
A
br

oa
d

Malta

Het best bewaarde geheim 
van de Mediterranée

Update EIBTM 2013 - Vakbeurs Heavent - Toeristische 

samenwerking New York City en Amsterdam 

Dit document wordt u aangeboden door:
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

klik hier voor meer artikelen

http://www.meetingmagazine.nl/
http://www.meetingmagazine.nl/
http://www.meetingmagazine.nl/
http://www.meetingmagazine.nl/
http://www.meetingmagazine.nl/


D
e smeltkroes van culturele invloeden, de gastvrije 
bevolking, ruim 300 dagen zon en de natuurlijke 
schoonheid maken van de Maltese archipel een 

ideale bestemming voor een geslaagde zakelijke meeting, 
een incentivereis, congres of evenement.

Malta ligt op 3 uur vliegen vanaf Amsterdam. Air Malta 
heeft in het zomerseizoen 5 vluchten per week en in het 
winterseizoen 4 vluchten per week. Malta is compact, de 
eilanden bieden hierdoor de mogelijkheid optimaal van de 
beschikbare tijd gebruik te maken. Het wegennet is uitste-
kend en de reistijden zijn, met een oppervlakte van maar 
300 km2, kort. Groepen verliezen hierdoor weinig tijd met 
‘onderweg zijn’. Malta’s aangename klimaat, de veiligheid, 

het sterke communicatienetwerk, de stabiliteit van de toe-
risme industrie en Engels als tweede offi ciële taal dragen er 
toe bij dat uw gasten een prettig verblijf op Malta hebben. 

Vergadercultuur sinds de prehistorie

De Maltese eilanden zijn dé vergaderlocatie avant la lettre. 
Ver voor de komst van WiFi en laptops waren de eilan-
den al een belangrijke ontmoetingsplek. De prehistorische 
Maltese tempelcomplexen Mnajdra en Hagar Qim, het 
Hal-Safl ini Hypogeum en de Ggantija Tempels op Gozo 
werden door een van de oudste beschavingen ter wereld 
gebruikt voor rituele bijeenkomsten. Deze UNESCO 
Werelderfgoederen dateren terug tot 5.000 voor Christus 
en zijn de oudste tempelcomplexen ter wereld. Ouder dan 
Stonehenge en de Eygptische piramiden. Tegenwoordig 
zijn de eilanden toegerust op elk soort groepsaanvraag. 
Van een zakelijke meeting voor een raad van bestuur tot 
een reis van een personeelsvereniging van 1.000 man; elke 
groep vindt zijn weg op Malta. 

Accommodaties 

Malta heeft talloze vier- en vijf-sterren hotels, variërend 
van grootschalige moderne ketens tot charmante bouti-
que hotels. De vijf-sterren hotels kunnen gezamenlijk ruim 
5.500 deelnemers huisvesten en voldoen aan alle wensen 
van congres- en incentive-deelnemers. Deze hotels bieden 
tevens in-house vergaderfaciliteiten en liggen in de meeste 
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De Maltese archipel, bestaande uit de eilanden Malta, Gozo 

en Comino, heeft een rijke geschiedenis en architectuur, 

zonnig klimaat, kristalhelder water en een bruisend 

uitgaansleven. Malta is het grootste eiland, met Valletta 

als imposante hoofdstad. Zustereiland Gozo is groen en 

landelijk en gemakkelijk per ferry te bereiken. Comino is 

nagenoeg onbewoond maar heeft prachtige strandjes en de 

beroemde Blue Lagoon: de ultieme snorkel- en zwemspot. 
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gevallen op loopafstand van elkaar, wat het voor grotere 
evenementen makkelijker maakt om groepen te splitsen 
tussen hotels. De ruim 40 vier-sterrenhotels bieden nog 
eens 14.000 extra bedden. 

Alles is maatwerk

Lokale Destination Management Companies maken van 
elk evenement maatwerk en denken graag met u mee, 
zodat elk programma iets extra’s biedt. Zij zorgen er voor 
dat uw gasten optimaal genieten van Malta’s historische 
bezienswaardigheden, unieke locaties en het natuurschoon. 

Bijzondere locaties, toegankelijk voor groepen

Van traditionele ‘farmhouses’ tot strakke, moderne zalen 
en romantische palazzo’s, de uiteenlopende locaties pas-
sen elke groep. Op veel van deze historische locaties is de 

rijke geschiedenis duidelijk aanwezig, maar door grondige 
renovaties voldoen ze allen aan de hedendaagse wensen. In 
historische setting genieten uw gasten van een Mediterrane 
maaltijd, het liefst onder de sterrenhemel in de buitenlucht. 
Denk bijvoorbeeld aan een diner op een marktplein in een 
van de dorpjes, een mooie tuin of een verlaten strand. 

Tips voor ontspanning 

Naast een interessant en vol programma bieden de Maltese 
eilanden talloze opties voor vrije uurtjes of een georgani-
seerde trip. Zo kan een bezoek aan hoofdstad Valletta niet 
ontbreken in uw programma. De schitterende zestiende-
eeuwse vestingstad is een meesterwerk van de barok en 
benoemd tot UNESCO Werelderfgoed. Deze stad met 
haar smalle straten, aangelegd in een rasterpatroon, her-
bergt een aantal van Europa’s mooiste kunstwerken, kerken 
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en paleizen. Zustereiland Gozo staat bekend als een rustig 
toevluchtsoord waar u kunt genieten van een andere omge-
ving en tempo. De charme van Gozo is meteen duidelijk: 
het is er groener, landelijker en kleiner. Op Gozo staan 
veel barok-kerken en oude stenen boerderijen, waar u ook 
kunt verblijven. Een leuke manier om Malta en Gozo te 
ontdekken is per fi ets. Uitstekende fi etsroutes leiden langs 
kunsthistorische highlights, liefl ijke dorpjes, ruige kust en 
bruisende centra. De heldere wateren rondom de eilanden 
lenen zich bij uitstek voor duik- en snorkeltochten maar ook 
voor kajakken en zeilen. Een leuke manier om bijvoorbeeld 
het kleine Comino en haar beroemde Blue Lagoon te zien 
is per kajak. Een zeiltocht biedt een rustiger tempo, waarbij 
het Maltese leven aan u voorbij trekt. De zogenaamde ‘360 
graden tour’ vaart in een dag rondom Malta. Natuurlijk is 
het mogelijk om een verkorte trip te maken. 

Speciale acties in het najaar

Om uw keuze voor Malta nog makkelijker te maken, heb-
ben Malta Tourism Authority en Air Malta de handen 

ineen geslagen. MICE-activiteiten die in november of 
december 2013 plaatsvinden, kunnen aanspraak maken 
op een speciaal budget. Duurt uw evenement minimaal 3 
nachten en heeft u minimaal 50 deelnemers? Neem dan nu 
contact op met Malta Tourism Authority en u ontvangt de 
overige specifi caties van deze actie, waarbij u aanspraak 
kunt maken op een onkostenvergoeding van maximaal 25 
euro per deelnemer (maximaal 10.000 euro per evene-
ment). Daarnaast heeft Air Malta in de wintermaanden 
een speciaal MICE group rate beschikbaar. Van 1 decem-
ber 2013 tot en met 28 februari 2014 vlieg je voor 182 
euro retour naar Malta. De Kerstvakantieperiode van 17 
december tot en met 10 januari 2014 is helaas uitgesloten. 
Tarief onder voorbehoud van wijzigingen i.v.m. wisselende 
tax prijzen. 

Malta Tourism Authority: marlies@tmc-world.com, 

Air Malta: sales.ams.airmalta@airmalta.com, www.meet-malta.com 
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