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1º DIA LISBOA / AEROPORTO DE MALTA / ST 
JULIAN’S
Comparência no Aeroporto Humberto Delgado 120 minutos an-
tes da partida. Assistência nas formalidades de embarque e saída, 
em voo regular da Air Malta, com destino ao aeroporto de Malta. 
Chegada, assistência e transporte ao hotel selecionado. Alojamen-
to e jantar no hotel.
¹Taxa ambiental a pagar localmente no hotel, à chegada: €0,50 por pessoa/
noite (acima dos 18 anos), sujeito a alteração sem aviso prévio.

2º DIA ST JULIAN’S / VALETA / ST JULIAN’S
Pequeno-almoço buffet no hotel. Este dia é dedicado a visitar Va-
leta, a capital de Malta. A fundação da capital da ilha remonta ao 
ano 1566 por decisão do grão-mestre da Ordem de Malta. O bair-
ro histórico é um impressionante conjunto de arquitetura militar 
da época barroca. Ao longo do dia, descobriremos os jardins de 
Upper Barrakka, o Palácio do Grão-Mestre e a igreja de São João, 
a antiga igreja da Ordem, construída no século XVI e que constitui 
uma obra-prima da arte barroca com as suas lápides em marcena-
ria. Almoço incluído. À tarde, espetáculo audiovisual “The Malta 
Experience” que mostra os 7000 anos da história excecional da 
ilha. Jantar e alojamento.

3º DIA ST JULIAN’S / MDINA / RABAT / MOSTA / ST 
JULIAN’S
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em direção a Mdi-
na, o coração da ilha. Visita da “Cidade Silenciosa”, com um dos 
mais impressionantes conjuntos arquitetónicos da ilha. A antiga ca-
pital, situada numa colina rochosa, é composta por ruas ladeadas 
de edifícios nobres, igrejas barrocas, conventos e palácios. Um de-
les, o Palazzo Vilhena foi a residência de verão de António Manoel 
de Vilhena, o português que presidiu à ordem de Malta de 1722 a 
1736 e que deixou na ilha um legado que perdura até hoje – desde 
as estátuas e bustos em sua homenagem, a um magnífico teatro de 
ópera na capital, até uma rádio local que leva o seu nome. Continu-
ação até Rabat e visita do museu Wignacourt, um edifício de estilo 
barroco, que foi anteriormente o colégio dos capelães da Ordem 
de Malta. Este edifício foi mandado construir pelo Grão-Mestre 
Alof de Wignacourt e foi finalizado em 1749. No subterrâneo do 
museu encontram-se as Catacumbas de São Paulo, que viveu neste 
edifício durante a sua estadia em Malta. Continuação até ao centro 
de artesanato de Ta´Qali, onde podem contemplar os diferentes 
artesanatos (renda, tecidos, vidros e artesanato em prata). Um 
dos pontos mais interessantes é uma paragem no “Bristow Pot-
teries” onde os artesanatos revelam os seus segredos. Almoço 
incluído. Visita da igreja neoclássica de Santa Maria de Mosta. Com 
os seus 67 m de altura, é uma das maiores cúpulas do mundo sem 
apoio central. Terminamos o dia com uma visita aos jardins botâni-
cos de San Anton. Jantar e alojamento.

4º DIA ST JULIAN’S / ILHA DE GOZO / ST JULIAN’S
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, saída em autocarro para 

a doca de Cirkewwa, no ponto mais ocidental da ilha. Travessia de 
25 minutos em ferry até ao porto em Mgarr, o porto principal de 
Gozo. No mar, vê-se Comino, outra ilha do arquipélago de Malta, 
onde apenas vive uma comunidade de trinta pessoas. Chegada, 
desembarque e continuação até Victoria para visitar a cidade. 
Projeção do documentário “Gozo 360º” num grande ecrã com os 
momentos mais importantes da história da ilha. Depois da visita 
aos templos megalíticos de Ggantija, breve paragem em Xlendi, 
uma encantadora zona balnear. Almoço durante o percurso. 
Transporte ao porto para regresso em ferry para Malta. Chegada, 
desembarque e transporte ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA ST JULIAN’S / DINGLI / SIGGIEWI / 
MARSAXLOKK / MARSAMXETT / GRANDE PORTO / 
ST JULIAN’S
Após o pequeno-almoço buffet no hotel, vamos ao encontro dos 
penhascos de Dingli. Depois da paragem para fotografar estas 
curiosas formações geológicas, continuamos até a vila Siggiewi 
para visitar o parque “The Limestone Heritage”, um museu temá-
tico da pedra local. Será uma viagem fascinante pela história da 
exploração e o trabalho com a pedra calcária nas ilhas de Malta. 
Continuação até Marsaxlokk, pequena vila piscatória onde podem 
fotografar os “luzzu”, barcos de pescadores de cores garridas e 
olho de Osíris pintado na proa, para afastar o mau-olhado. Almo-
ço incluído. À tarde, passeio de barco pelos portos para contem-
plar a arquitetura defensiva dos Cavaleiros de São João, a lagoa do 
porto de Marsamxett e o Grande Porto, considerado um dos mais 
belos da Europa. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

6º E 7º DIAS ST JULIAN’S
Estadia no hotel em regime de pensão completa. Dias completa-
mente livres para atividades a gosto pessoal. 

8º DIA ST JULIAN’S / AEROPORTO DE MALTA / 
LISBOA 
Pequeno-almoço buffet no hotel. Em hora a indicar localmente, 
transporte ao aeroporto de Malta. Assistência nas formalidades 
de embarque e saída, em voo regular da Air Malta, com destino a 
Lisboa. Chegada ao Aeroporto Humberto Delgado. FIM DA VIA-
GEM

MALTA
EXPERIENTE GUIA LOCAL 

VALETA • MDINA • RABAT • MOSTA • ILHA DE GOZO • DINGLI • SIGGIEWI • MARSAXLOKK 

• Catacumbas de S. PAULO, onde viveu o apóstolo durante 
a sua estadia na ilha.

• Visita da ilha de GOZO e os templos megalíticos de 
Ggantija.

• Passeio de barco na lagoa do porto de MARSAMXETT.

O diferencial deste circuito

ST JULIAN’S

exclusivo
circuito
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HOTÉIS DATAS DE PARTIDA DUPLO INDIVID. criança

Preluna 4*

2, 9, 16 e 23JUN € 1.290 € 1.490
€ 990

30JUN + JUL € 1.340 € 1.510
AGO + SET € 1.380 € 1.540 € 1.020

Golden 
Tulip 
Vivaldi 4*

2JUN A 14JUL € 1.460 € 1.650
€ 78021JUL A 25AGO € 1.520 € 1.720

SET € 1.390 € 1.590

• Passagem aérea em classe económica, em voo regular da Air Malta, de 
Lisboa para Malta, com direito ao transporte de 1 peça de bagagem até 
23kg + 10kg de bagagem de mão; 

• Assistência nas formalidades de embarque;
• Transporte em autocarro de acordo com o itinerário;
• Alojamento no hotel selecionado ou similar;
• Todos os pequeno-almoço buffet;
• Assistência nos transferes aeroporto/hotel e vice-versa; 
• Acompanhamento de guia de língua espanhola, durante as visitas do 2º 

ao 5º dia;  
• Refeições indicadas no itinerário - 13 refeições (bebidas não incluídas);
• Visitas e entradas de acordo com o itinerário;
• Taxas de turismo, serviço e IVA;
• Seguro Multiviagenscapital de € 30.000*;
• Taxas de aviação € 50.

* Seguros complementares pág. 138

O PREÇO INCLUI

SUPLEMENTOS

NOTA IMPORTANTE

DATAS DE PARTIDA garantidaS

PREÇO POR PESSOA 

8 14 13 7
DIAS VISITAS REFEIÇÕES p.a.buffet

CIRCUITO TUDO INCLUÍDO 
conforme itinerário

Os preços indicados incluem taxas de aviação de € 50, sujeito a altera-
ção. Preço da criança (2-11 anos), compartilhando o quarto com dois 
adultos. 

Quarto vista-mar – pessoa/semana € 105

Durante o voo não serão servidas quaisquer refeições, quer na ida quer 
na volta.

Junho 2 9 16 23 30
Julho 7 14 21 28
Agosto 4 11 18 25
Setembro 1 8 15 22

ST JULIAN’S

VALETA

MDINA
RABAT

MOSTA

DINGLI
SIGGIEWI

MARSAXLOKK

MARSAMXETT

ILHA DE GOZO

PARTIDAS GARANTIDAs

MARSAMXETT

MARSAXLOKK

VALETA
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