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Dia 4° Malta  
• Terça-feira • Café da manhã + almoço + jantar.   
Saída para Medina, no coração da 
Ilha. Visita da "Cidade do Silêncio" 
que é - como La Valletta e Rabat - um 
dos mais impressionantes conjuntos 
de arquitetura da Ilha Esta cidade his-
tórica e antiga capital é em si um 
museu, localizada em uma colina, 
formada por edifícios patrícios, Igre-
jas barrocas, conventos e palácios; 
assim como ruas pelas quais poderá 
passear pela antiga capital Maltesa, a 
maravilhosa cidade do Silêncio. Dei-
xando Medina através da Porta dos 
gregos, visitaremos as catacumbas 
dos primeiros cristãos em Rabat 
antes de seguirmos para as falésias 
de Dingli. Almoço em rota. Em segui-
da, visitaremos o Jardim Botânico 
de Santo Antão, localizado perto do 
Palácio Presidencial, que pode ser 
admirado de fora. Em seguida, fare-
mos uma parada no centro de arte-
sanato em Ta 'Qali, onde terão a pos-
sibilidade de contemplar diferentes 
artesanatos (rendas, tecelagem, arti-
gos de vidro e prata). Finalmente, 
ficaremos deslumbrados com a 
majestosa cúpula de 67 metros de 
altura e 37 de diâmetro da igreja 
neoclássica de Santa Maria em 
Mosta, uma das maiores da Europa. 
Jantar e alojamento 
Dia 5° Malta  
• Quarta-feira • Café da manhã + jantar.  
Saída para a área do Grande Porto, 
em frente a La Valletta, conhecida 
como as três cidades: Vittoriosa, Cos-
picua e Senglea, onde os Cavaleiros 
de São Juan se estabeleceram pela 
primeira vez em 1530. Atravessando 
Cospicua, chegaremos a Vittoriosa 
para dar um passeio pelas ruas 
estreitas entre os prédios históricos e 
as primeiras pousadas dos cavaleiros. 

Em Vittoriosa, pegaremos um barco 
típico (dghajsa) para visitar as ense-
adas do porto. Do Jardim Senglea, 
apreciaremos as vistas deslumbrantes 
do Grande Porto, incluindo o impres-
sionante Fort Saint-Ange, de onde o 
Grão-Mestre Valletta liderou a defesa 
durante o grande cerco de 1565. 
Jantar e alojamento.  
Dia 6° Malta  
• Quinta-feira • Café da manhã + almoço + jantar.  
Saída em ônibus para o ancoradouro 
de Cirkewwa, no ponto mais ociden-
tal da ilha, travessia de 25 minutos 
até o desembarque em Mgarr, o 
porto principal de Gozo. No mar 
aberto, veremos Comino, outra ilha 
do arquipélago de Malta, onde vivem 
apenas umas 30 pessoas. Visita aos 
templos megalíticos de Ggantija, 
construções anteriores às pirâmides 
do Egito. Depois, visita da cidadela 
medieval de Victoria (Rabat) e para-
da na Bahia Xlendi (um bonito balne-
ário). Parada na Bahia Dwejra, Bahia 
de impressionante beleza natural 
onde encontraremos o “Fungus 
Rock”, uma ilhota situada na entrada 
da Bahia e unida a terra firme por 
uma língua de terra. Gozo é conheci-
do por seu artesanato, rendas feitas a 
mão e roupas bordadas. Os visitantes 
ficarão impressionados com a paisa-
gem exuberante da ilha, sua atmos-
fera serena e sua diferença com 
Malta, a maior ilha do arquipélago. 
Jantar e alojamento. 
Dia 7° Malta  
• Sexta-feira • Café da manhã + jantar.  
Café da manhã. Dia livre. Jantar e 
alojamento 
Dia 8° Malta  
• Sábado • Café da manhã.  
Traslado ao aeroporto de Malta. 
Assistência no aeroporto. 

Dia 1° Malta  
• Sábado • Jantar  
Traslado ao hotel. Jantar e pernoite 
no hotel.  
Dia 2º Malta  
• Domingo • Café da manhã + jantar.  
Café da manhã. Dia livre. Opcional-
mente (com suplemento, venda em 
destino): Excursão a Wied iz-Zurrieq 
onde viajaremos de barco a Gruta 
Azul, muito conhecida por suas 
aguas cristalinas. (O preço do barco 
não está incluído - depende das con-
dições meteorológicas). Passando por 
diferentes cidades típicas do sul, des-
cobrirá esta parte da ilha, conhecida 
por seus lugares históricos. Jantar e 
alojamento. 
Dia 3° Malta  
• Segunda-feira • Café da manhã + almoço + jantar 
Dia dedicado à visita de La Valletta, 
a capital de Malta. A Fundação da 
capital da ilha volta para ano 1566 
após a decisão do grande Mestre da 
Ordem de Malta. O centro antigo é 
um impressionante conjunto de 
arquitetura militarista na época 
barroca. Durante este dia, descobri-
remos os jardins de Upper Barracca, o 
Palácio do Grande Mestre e a Cate-
dral de São João, a antiga igreja da 
Ordem que foi construída no século 
XVI e que constitui uma obra-prima 
da arte Barroca com suas lápides de 
marchetaria. Almoço durante a visita. 
Á tarde espetáculo audiovisual "The 
Malta Experience" que mostra os 
7000 anos da história excepcional da 
ilha. Jantar e alojamento.

HOTÉIS 
3*/4*

Incluindo 7 CAFÉS DA MANHÃ, 
3 ALMOÇOS e 7 JANTARES

Este Programa Inclui: 
- 7 noites de alojamento nos hotéis previstos (ou simi-

lares), em quarto standard com banheira e/ou ducha. 
- 7 cafés da manhã, 3 almoços, 7 jantares (menus 

turísticos de 3 pratos).  
- Traslados e transportes em ônibus segundo rota indicada. 
- Guias locais de em espanhol segundo o programa.  
- Visitas segundo indicada no programa.  
- Entradas: La Valletta: Jardins Upper Baracca, Palácio do 

Grande Mestre, Co-catedral de São João, Malta Experien-
ce// Mosta: Jardins Botânicos de Santo Antão // Gozo: 
Travessia em ferry Malta-Gozo-Malta, Templos megalíti-
cos de Ggantija//Vittoriosa: barco típico (dghajsa). 

- Seguro de viagem.  
Este Programa NÃO Inclui: 
- Nenhum voo, Gorjetas.  
- Taxa “Contribuição ambiental”, pagamento direto em destino.

DATAS DE SAÍDA 2020 (SÁBADOS) 
Junho: 6, 13, 20 e 27 - Julho: 4, 11, 18 e 25 
Agosto: 1, 8, 15, 22 e 29 - Setembro: 5, 12, 19 e 21 

Temporada Media   Temporada Alta

HOTÉIS PREVISTOS (ou similares) 
- Opção 3*: Topaz / Sunflower   
- Opção 4*: Golden Tulip Vivaldi / Paradise Bay Resort 

Suplementos 
Preço voo Madri/Malta/Madri (sem taxas, aproximado e neto) desde............... 330 
Tasas de aeropuerto....................................................................................... Consultar 
Por temporada media ............................................................................................ 140 
Por temporada alta ................................................................................................ 180 
Seguros Exclusivos AXA de gastos de cancelamento e outros (a contratar ao reservar) desde ... 33

Preços por pessoa (em USD, mínimo 2 pessoas)

OPÇÃO 3* 
Em quarto duplo................................................................................................. 930 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 315 

OPÇÃO 4* 
Em quarto duplo ............................................................................................ 1.275 
Suplemento quarto individual ....................................................................... 440

LUZZUS EM MARSAXLOKK

Notas e Condições: 
- Este programa está sujeito a Condições Particulares (C.E.E.C.). 
- Tour Regular garantido em espanhol. 
- O jantar do primeiro dia se dará ou não dependendo da hora 

de chegada ao hotel. 
- Para as chegadas depois das 21h ao hotel, não se oferecerá o 

jantar. Como compensação o cliente receberá o almoço/lanche 
Box no último dia antes do voo de regresso. 

- A ordem das visitas poderá ser trocada em destino, porém o 
conteúdo de visitas e excursões sempre será respeitado.  

- Taxa “Contribuição ambiental” – pago direto em destino 
Desde o verão de 2016, está vigente em Malta a taxa de con-
tribuição ambiental, segundo a qual todo viajante maior de 18 
anos deverá pagar 0,50€ por cada noite de estadia na ilha. Os 
clientes deverão efetuar o pagamento deste imposto ao fazer 
o check-in no hotel. 

8 dias 
(7 noites de hotel) 

desde 930 USD


