
 
VIAGEM A MALTA 

10 A 14 DE AGOSTO 
 

 
ITINERÁRIO 
 

Dia 10/08 (Qui.) - LISBOA / MALTA 

Comparência no aeroporto de Lisboa pelas 19h30 junto à Farmácia do Aeroporto - Terminal 1) e assistência nas formalidades 

de embarque por um representante da EMVIAGEM. Partida em voo de carreira regular Air Malta (KM595) às 22h05 com 

destino a Malta. Chegada pelas 02h05 (hora local), formalidades de desembarque, recolha de bagagem e assistência por um 

representante da agência no destino.  Instalação no hotel e alojamento. 

  

Dia 11/08 (Sex.) - LA VALLETA / TRÊS CIDADES / LA VALLETA  

Pequeno almoço no hotel e saída para a visita à cidade de La Valletta. Iniciamos com passeio a pé pela capital, La Valletta, 

cidade construída pelos Cavaleiros da Ordem de S. João, de onde salientamos: os Upper Barracca Gardens (Jardins Barraca) 

com uma fantástica vista sobre o Grande Porto e as 3 cidades históricas, a impressionante Co-Catedral de S. João com 

belíssimas pinturas da vida de S. João e ricas capelas decoradas e que datam do período dos Cavaleiros da ordem de Malta. 

Junto à Catedral, encontra-se o Museu, que abriga uma coleção de proeminentes obras de arte. Passaremos pelo Teatro 

Manoel (exterior), construído em 1731 pelo Português Grão-Mestre António Manoel de Vilhena. Este teatro nacional é um 

dos mais antigos teatros ainda em funcionamento na Europa. Almoço em restaurante local. Prosseguimos com a visita das 

inigualáveis “três cidades”: Vittoriosa, Senglea e Cospicua. Estas cidades são o berço da história Maltesa e foram o primeiro 

lar dos Cavaleiros de São João. Os seus Palácios, Igrejas e bastiões são ainda antecedentes aos de La Valleta. Visita ao Palácio 

do Inquisidor. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.   

ANO 

2023 



Dia 12/08 (Sáb.) - LA VALLETA / GOZO / LA VALLETA  

Após o pequeno-almoço, partida em ferryboat de Cirkewwa para Mgarr, na llha de Gozo. A ilha irmã de Malta, com a sua 

natureza generosa, a mítica ilha da Ninfa Calipso. Gozo é também conhecida pelos seus típicos tecidos feitos à mão. 

Desembarque e visita de Vitória, capital da ilha e centro de comércio, com destaque para os templos pré-históricos de 

Ggantija, o Santuário de Ta'Pinu, a Cidadela, a Catedral de Santa Maria, a pitoresca aldeia piscatória de Xlendi e turística 

baía de Dwejra. O almoço será servido em restaurante local entre as visitas. Em hora a indicar pelo guia, travessia de 

regresso a La Valletta. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento no hotel.  

 

Dia 13/08 (Dom.) - LA VALLETA / MARSAXLOKK  / BIRZEBUGGIA  

Pequeno almoço no hotel e partida em direção a Marsaxlokk, colorida vila piscatória para podermos apreciar o seu típico 

mercado de peixe que se realiza todos os domingos no porto, poderemos admirar os “luzzus” típicas embarcações utilizadas 

na pesca, com coloridas pinturas à mão e os pescadores consertando as suas redes. Almoço em restaurante local. 

Continuaremos pelo sul, onde se encontram os impressionantes restos de numerosos templos erigidos em Malta nos 

milénios IV e III a.C., únicos no mundo e de grande beleza. A impressão que estes extraordinários lugares de culto causam é 

sublinhada pelos ídolos de pedra, em relevo (com motivos que, na sua maioria procedem do mundo animal), enormes 

placas de pedra, altares, nichos e câmaras de oráculos. Seguimos para Birzebugga para visita dos templos de Ghar Dalam, o 

testemunho mais antigo da vida humana e animal em Malta, um autêntico leito de fósseis com 144 metros de comprimento, 

nomeadamente: elefantes anões, hipopótamos, uma tartaruga, assim como aves que sobrevoavam a ilha há 250.000 anos. 

Prosseguimos com a visita dos famosos Templos de Tarxien, conjunto de três templos que se encontram em ótimo estado 

de conservação. Jantar e alojamento no hotel.  

 

Dia 14/08 (Seg.) - LA VALLETA / MDINA / RABAT / ILHA DE SÃO PAULO / LISBOA  

Pequeno almoço no hotel e saída em direção a Mdina, a antiga capital de Malta. Esta cidade medieval é conhecida como a 

“Cidade Silenciosa“, com cerca de 3000 anos e que foi outrora centro politico de Malta. Destacam-se vários edifícios 

barrocos de grande valor, assim como a Catedral de S. Paulo, monumento precioso da arquitetura barroca maltesa. Faremos 

um passeio pelas suas ruelas estreitas repletas de história. Prosseguimos até Rabat, também conhecida pela sua atmosfera 

do passado, destacamos a visita às Catacumbas de S. Paulo. Almoço em restaurante local. Após almoço seguimos ao norte 

da ilha de Malta. Partida em barco tradicional (luzzu) com destino à Ilha de São Paulo. Durante a viagem passaremos por 

aquele que se acredita ser o local onde terá naufragado o barco que levaria S. Paulo à cidade de Roma no ano 60 d.C. Na ilha 

encontra-se uma enorme estátua de São Paulo erguida em meados do século XIX. Visitaremos também o Santuário de Nossa 

Senhora de Mellieha, construído no final do século XIX. A cripta foi uma das cavernas naturais encontradas na parte norte de 

Malta. Acredita-se que o fresco de estilo bizantino que mostra a Virgem Maria a segurar Cristo foi pintado por São Lucas, 

quando ele naufragou na Ilha, juntamente com São Paulo. Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto, 

formalidades de embarque. Partida em voo regular, da Air Malta (KM594) às 18h30 com destino a Lisboa. Chegada às 20h45, 

formalidades de desembarque e recolha de bagagem.  

Final da viagem e dos nossos serviços.  

 

 

 

 

 

 

Fim do Itinerário 

Inscrições até dia 1 de maio de 2023 | Lugares Limitados 
 

Departamento do Turismo Religioso e Cultural | Contacto: 211 167 450 | Email: t.religiosoecultural@emviagem.pt  
 
 



PREÇO E CONDIÇÕES PARTICULARES 
 
Mínimo de 21 participantes     .................................     1 195,00 €                                   Suplemento para  
                                                            Quarto Individual     ……….     200,00 € 
 
SINALIZAÇÃO E PAGAMENTOS 
Até dia 10 de maio - sinalização de 300€ (trezentos euros) 
Até dia 10 de junho - pagamento de 400€ (quatrocentos euros)  
Até 10 de julho - pagamento final (restante valor, de acordo com o número mínimo de participantes inscritos) 
 
SERVIÇOS INCLUÍDOS 
• Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça de 

bagagem de mão até 8 kg; 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível (60€);  
• Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado; 
• Estadia em hotel de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado; 
• Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem, incluindo água às refeições; 
• Guia acompanhante durante as excursões no destino; 
• Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem; 
• Seguro de assistência em viagem Silver, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por 

circunstâncias inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID; 
• Taxas hoteleiras, serviços e IVA; 
• Mochila EMVIAGEM. 
 
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS 
• Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter pessoal, 

bagageiros, despesas relacionadas com testes à COVID 19 e o que não esteja indicado no presente programa. 
 
INSCRIÇÃO 
• A inscrição será válida após aceitação por parte do organizador da viagem e com o preenchimento do Boletim Inscrição. Será 

necessário entregar uma cópia do documento de identificação a utilizar na viagem ou enviar para o email 
t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização deste documento, autorizando o uso dos dados pessoais, que visam em 
exclusivo a sua utilização para a compra de serviços turísticos.  

 
IDENTIFICAÇÃO 
Para esta viagem é obrigatório apresentar o CARTÃO DO CIDADÃO, válido durante todo o período da viagem.  
 
ALTERAÇÃO DE PREÇOS 
• Taxas de aeroporto, segurança e combustível sujeitas a variações, podendo sofrer aumentos à data da emissão dos bilhetes.  
 
CONSIDERAÇÕES 
• Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à disponibilidade do espaço, 

sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio. 
• Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, clausulado do seguro de viagem, 

condições gerais e FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições. 
 
POLÍTICA DE CANCELAMENTO 
• Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 90 dias antes da partida, sendo restituída a totalidade 

do montante entregue até ao momento. A menos de 90 dias, fica sujeito aos gastos que a anulação do contrato venha a dar lugar 
e ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não se confirmar o mínimo de participantes 
até à data de 90 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento. 

 
 
 
 
 
 

Rua Capitão Ramires 5A 1000-084 LISBOA                                       visite-nos em 
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