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Malta, pela sua posição estratégica no Mediterrâneo, foi sempre um local muito ambicionado por todos os povos ao
longo da nossa história.
A sua enorme monumentalidade é o reflexo da sua riquíssima história e dos diversificados povos que por ali
passaram. Em Malta poderemos visitar monumentos desde o 5200 A.C., na época do neolítico, até aos nossos dias e,
desde o românico ao exuberante barroco, até às épocas mais contemporâneas, há uma variedade de monumentos
para cada época.
Em termos de monumentos não podemos deixar de destacar um grande número de fortificações, arquitetura
militar e medieval, tudo devido à sua história e localização.

1º DIA – 26 FEVEREIRO – (SÁBADO) – LISBOA / MALTA
Comparência no aeroporto 2h antes da partida para embarque às 05h20 num voo Lufthansa via Frankfurt, com destino a
Malta. Chegada pelas 13h05 e formalidades de desembarque. Encontro com o nosso guia e almoço.
Após o almoço saímos para uma excursão a Mdina a antiga capital de Malta. Esta típica cidade medieval também é conhecida
como “Cidade Silenciosa”, especialmente pelas suas noites sossegadas e descontraídas. Visitar Mdina é como entrar numa
máquina do tempo! Seguiremos até Rabat nos subúrbios de Mdina, que é atualmente bastante maior do que a antiga cidadela.
Este local é geralmente reconhecido como o berço da Cristandade Maltesa.
Tempo ainda para visitar os templos megalíticos de Hagar Qim e a Blue Grotto, ou Gruta Azul.
Ao final do dia, check in, jantar e estadia no Golden Tulip Vivaldi Hotel 4**** ou similar.

2º DIA – 27 FEVEREIRO (DOMINGO) - VALLETTA
Pequeno almoço no hotel.
Encontro com o nosso guia e saída para uma visita a Valletta incluindo os Jardins Barracka e um passeio pela cidade.
Os jardins estão localizados no nível superior do Bastião St. Peter & Paul, construído no ano de 1560. Continuação do passeio
histórico pela cidade. Visita da Catedral de S. João (catedral católica romana) que foi construída pela Ordem de São João entre
1572 e 1577. Continuação pelo centro histórico. Visita do Teatro Manoel, mandado construir pelo português António Manoel
de Vilhena, Grão-Mestre dos Cavaleiros de Malta, é hoje sede do Teatro Nacional de Malta e da Orquestra Filarmónica
Nacional. Almoço.
De tarde, cruzeiro pelo Porto de la Valleta.
Regresso ao hotel no final do dia. Jantar e alojamento no Golden Tulip Vivaldi Hotel 4**** ou similar.
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3º DIA – 28 FEVEREIRO (2ª FEIRA) - GOZO
Pequeno almoço no hotel.
Neste dia iremos à descoberta da Ilha de Gozo. Tomaremos a direção do porto para embarque numa agradável travessia de 25
minutos que nos levará a esta magnifica ilha.
O nosso passeio de hoje será uma combinação de pontos turísticos, locais históricos e cultura local. Visitaremos a maior parte
dos principais pontos turísticos, incluindo o Templo de Ggantija (edificações Neolíticas, datadas entre 3.600 e 3.200 a. C., que
são inclusivamente anteriores ao famoso Stonehenge no Reino Unido), passaremos por vilarejos e aldeias adormecidas que
caracterizam o charme único de Gozo, e visitaremos locais deslumbrantes, como Calypso Cave, que oferece vistas magníficas
sobre as areias vermelhas da baía de Ramla.
Pouco antes do almoço, tempo ainda para parar no Cottage Fontana, onde poderemos provar algumas iguarias locais, como
tomates secos ao sol, patê de azeitona, vinhos e licores. O almoço será na linda baía de Xlendi .
Jantar típico acompanhado de danças folclóricas locais.
Regresso ao hotel. Alojamento no Golden Tulip Vivaldi Hotel 4**** ou similar.

4º DIA – 01 MARÇO (3ª FEIRA) – MALTA / LISBOA
Pequeno almoço no hotel e check out.
Encontro com o nosso guia e saída do hotel para uma última visita. Hoje teremos oportunidade de efetuar a visita às “Três
Cidades”, Cospicua, Senglea e Vittoriosa. As cidades são conhecidas coletivamente também como Cottonera, graças às linhas
de fortificação que as cercam, obra no século XVII comandada pelo Grão-Mestre Cotoner. As suas enseadas portuárias estão
em uso desde os tempos fenícios.
Finalizamos a nossa estadia em Malta com uma passagem pelo colorido e pitoresco mercado de Marsaxlokk.
No final da visita, tomaremos a direção do aeroporto de Malta. Pelas 13h55 embarque em voo Lufthansa via Frankfurt, com
destino a Lisboa.
Chegada pelas 22h50. Formalidades de desembarque.

Fim da nossa viagem!
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Mínimo de 15 participantes

PREÇO POR PESSOA
Base de quarto duplo

1.025 €

Suplemento quarto individual

O PREÇO INCLUI
• Acompanhamento de um responsável Novas Fronteiras
Viagens durante toda a viagem;
• Passagem aérea em classe económica para os percursos
Lisboa / Frankfurt /Malta/ Frankfurt / Lisboa - em voo regular
Lufthansa com direito a 1 peça de bagagem de porão de 23kg;
• Circuito em autocarro de turismo com guias acompanhantes
em espanhol ou português durante todo o circuito;
• 3 noites de alojamento no Golden Tulip Vivaldi Hotel 4****
ou similar.
• Todas as visitas mencionadas no programa;
• Pensão completa, desde o almoço do primeiro dia ao
pequeno almoço do último dia;
• Entradas nos monumentos a visitar e mencionados no
itinerário;
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível no montante
de 117,00€ (à data de 09.04.2021– a reconfirmar e atualizar
na altura da emissão da documentação);
• Todos os impostos aplicáveis;
• Seguro de viagem ;

Para informações e reservas contacte:
NOVAS FRONTEIRAS
Leonor Martins
T: 217 651 816
Email: leonor@novasfronteiras.pt
Edifício Castil – Rua Castilho 39, 11ºE
1250-068 Lisboa
RNAVT 7281

60 €

O PREÇO NÃO INCLUI
• Gratificações;
• Bebidas;
• Tudo o que não esteja como incluído de forma expressa;
• Despesas de carácter particular designados como extras.

