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GRUPO SINDICATO DOS PROFESSORES DA MADEIRA 
 

Maravilhosa Viagem à Ilha de Malta de 28 julho a 4 de agosto de 2019 – 8 dias 
 

Visitando: La Valletta, Mdina, Rabat, Mosta, Ilha de Gozo, Hagar Qim e Sliema  

 
Itinerário 
 
28 JULHO – LISBOA / MALTA  
Comparência no aeroporto de Lisboa e encontro com guia  que acompanhará o grupo durante toda a viagem. 
Embarque em voo da Air Malta com destino a La Valletta. Chegada, formalidades de desembarque e assistência à 
chegada por guia local. Transporte privativo para o hotel para jantar e alojamento. 
 
29 JULHO – LA VALETTA 
Pequeno-almoço no hotel e saída para La Valleta, atual capital de Malta, mandada construir no século XVI pelos 
Cavaleiros da Ordem de São João, conhecidos como os Cavaleiros de Malta. Início da nossa visita pelo Centro de 
Conferências Mediterrânico onde assistiremos ao documentário “The Malta Experience”, uma impressionante 
apresentação áudio-visual sobre os 5000 anos de história de Malta. Em seguida, visitaremos os jardins Barrakka de 
onde teremos uma incrível vista sobre o porto de Malta e as três cidades. Continuação até à Co-Catedral de São 
João, passando pelo belo Albergue de Castela e Leão que, hoje em dia, é o escritório do primeiro-ministro de Malta. 
Dentro da Catedral podemos encontrar obras dos mais estimados escultores e artistas que estiveram envolvidos 
durante dois séculos para embelezar a Catedral de São João com tesouros famosos. Caravaggio e Preti são alguns 
exemplos. Visita ao Palácio do Grão-Mestre para ver as salas do Palácio do Estado e a Câmara da Tapeçaria 
(sujeitas às sessões do Parlamento). Jantar e alojamento no hotel. 
 
30 JULHO – MDINA / RABAT / MOSTA 
Pequeno-almoço no hotel e saída para Mdina. Com mais de 4000 anos de história, ao longo dos anos a cidade veio 
a ter diferentes nomes e títulos, dependendo de quem governava a ilha. Mdina foi a capital de Malta até que a 
Ordem dos Cavaleiros de São João construísse Valletta no século XVI. Paragem no Portão Principal, onde 
podemos ver uma inscrição referente à reconstrução da porta em 1794. Depois, passeio pelas ruas estreitas e 
sinuosas até Bastion Square no pico extremo norte das fortificações. Este local oferece uma vista panorâmica 
impressionante sobre a paisagem de Malta. Em seguida, seguimos para a Catedral, completamente redesenhada e 
reconstruída após um grande terramoto em 1693 por Lorenzo Gafà. Continuação até Rabat onde visitaremos as 
Catacumbas de Cataldus. As catacumbas eram os antigos cemitérios cristãos subterrâneos, muito comuns no 
século IV. Mais tarde visitaremos os Penhascos de Dingli e o Jardim Botânico de San Anton. Saída para Mosta 
onde visitaremos a impressionante cúpula da igreja paroquial de Mosta. É uma das três maiores cúpulas sem 
suporte do mundo. Através dela, o arquitecto maltês Giorgio Grognet deu à igreja o seu próprio carácter. Além 
disso, há muitas pinturas de diferentes artistas malteses e objetos de decoração para vislumbrar. Jantar e 
alojamento no hotel.  
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31 JULHO – MALTA / ILHA DE GOZO / MALTA 
Depois do pequeno almoço no hotel partida para Cirkewwa onde embarcaremos no ferry que nos levará até à ilha 
irmã de Gozo, a ilha da Ninfa Calypso. Menor que Malta, é também bem distinta. Ao chegarmos ao porto de Mgarr, 
rapidamente notamos que esta pitoresca ilha tem uma atmosfera tranquila e contrastante com Malta. Começamos a 
visita aos templos pré-históricos de Ggantija, Victoria e à sua Cidadela, à caverna de Calypso, Xlendi e Marsalforn. 
Os templos megalíticos de Ggantija são um grupo de dois templos muito importantes, construídos lado a lado, 
datando de 2800 a.C. e o maior do seu tipo nas Ilhas Maltesas. A caverna de Calypso, onde já não é possível 
entrar, situada na face do penhasco com vista para as areias vermelhas da Baía de Ramla e está ligada à lendária 
deusa grega Calypso e ao herói Ulisses. A cidadela ou "Gran Castello" em Victoria, a principal cidade em Gozo, tem 
uma imponente catedral (entrada não incluída), impressionantes bastiões históricos e pitorescas ruínas de casas 
medievais. Passaremos ainda por "It-Tokk", a praça principal de Victoria. Em seguida, visitaremos Xlendi, uma 
pequena vila de pescadores situada no sul da ilha e protegida por imponentes falésias. Retorno de ferry a Malta e 
regresso ao hotel para jantar e alojamento.  
  
01 AGOSTO – HAGAR QIM / SLIEMA  
Pequeno almoço no hotel e início do nosso dia com a visita a uma das pedreiras mais antigas de Malta, que foi 
transformada numa atração para turistas e moradores locais e que é um exemplo representativo de um dos 
principais ofícios de Malta - o uso de calcário para fins de construção, actividade que remonta a milhares de anos. 
Continuamos para Hagar Qim, o principal local pré-histórico de Malta, com vista para a ampla extensão do 
Mediterrâneo azul e a ilhota de Filfla. Seguimos para Sleima, passando por Wied izZurrieq, famosa pelas suas 
águas cristalinas. Algum tempo livre em Sliema. Aproveite para passear pela principal área de compras de Sliema, 
onde também pode relaxar num dos muitos cafés. Depois embarcaremos num pequeno cruzeiro pelo porto no qual 
descobriremos a beleza dos dois portos naturais de Valletta - Marsamxett e o Grand Harbour - que desempenharam 
um papel vital na história de Malta. Visto do mar, Valletta aparece em toda a sua grandeza, proporcionando aos 
fotógrafos a melhor oportunidade para fotos originais. Jantar e alojamento no hotel  
 
02 AGOSTO – COTTONERA 
Depois do pequeno almoço no hotel, partimos para Cottonera, ou “As Três Cidades”. O nome Cottonera remonta ao 
Grão-Mestre Nicholas Cottoner, que iniciou a construção das linhas de fortificação em 1670. As muralhas de 
Cottonera protegeram as três cidades de Vittoriosa, Cospicua e Senglea e, portanto, toda a área agora é assim 
denominada. Começamos a nossa visita por Vittoriosa, visitando o Palácio do Inquisidor, construído em 1530 que 
serviu, até 1574, como um tribunal normal de justiça, e a Igreja de São Lourenço que originalmente foi uma das 
primeiras paróquias medievais. A actual igreja é uma bela estrutura barroca romana projetada e construída sob a 
direção de Lorenzo Gafa. Já em Cospicua, visitamos a Igreja da Imaculada Conceição e os impressionantes 
bastiões. Continuação para Senglea onde visitaremos uma igreja que foi construída para comemorar a Grande 
Vitória de Cerco de 1565, dedicada a Nossa Senhora das Vitórias. A estátua altamente venerada do Cristo 
Redentor faz desta igreja um estimado centro de peregrinação. Em seguida, prosseguimos para o sul em direção a 
Marsascala, onde faremos uma pequena paragem seguida de um tour panorâmico pela costa sul de Malta. Tarde 
livre e jantar e alojamento no hotel.  
 
03 AGOSTO – MALTA 
Dia inteiramente livre para visitas a gosto pessoal ou para opcionais. Sugerimos a ida à Ilha italiana de Sicilia. Saída 

do Hotel pelas 05h00 da manhã para o cais. Partida em Ferry Boat pelas 06h30 da manhã com destino a Pozzallo na 
Sicilia.À chegada terá à sua espera uma autocarro e Guia para fazer uma excursão de dia inteiro aos pontos mais 
importantes dos quais se destaca: Taormina. Trata-se duma cidade no topo da colina na costa leste da Sicilia, perto do 
Monte Etna.Taormina é conhecida pelo belíssimo teatro greco-romano que ainda hoje funciona e é palco de 
importantes concertos. Perto do teatro, os penhascos debruçam-se sobre o mar e formam grutas com praias arenosas. 
Uma língua de areia faz a ligação à Isola Bella, uma pequena ilha e reserva natural. O centro de Taormina é composto 
por inúmeras ruas e ruelas cheias de lojas e artesanato e alguns cafés e monumentos. À noite pelas 23h30 regresso a 
Malta. Transporte para o Hotel.Preço da excursão dia inteiro sem almoço e já com desconto do jantar em Malta que 
não vão usufruir – 185€ por pessoa. Para quem não for à excursão, á noite jantar e alojamento no Hotel. 

 
04 AGOSTO – MALTA / LISBOA 
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto Internacional de Malta. 
Formalidades de embarque e partida em avião da Air Malta com destino a Lisboa. Chegada, assistência no 
desembarque pela guia que os acompanhará durante a viagem.  
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Fim da viagem e dos nossos serviços 
 
Preço por pessoa (mínimo 25 participantes) 
Em quarto duplo…………………………………………………………………………………………………. 1.395€ 
Suplemento para quarto individual……………………………………………………………………………..    560€ 
 
O preço inclui: 

 Passagem aérea Lisboa / Malta / Lisboa com direito a 1 mala de porão até 23kg e mala de mão até 8Kg 

 Autocarro com ar condicionado para o presente itinerário 

 Alojamento em hotel de 4 estrelas em quartos com casa de banho privativa 

 Regime de meia-pensão (sem bebidas incluídas) 

 Guia acompanhante portuguesa de Lisboa a Lisboa. 

 Assistência à chegada por guia local 

 Documentário “The Malta Experience” 

 Visita aos jardins Barrakka 

 Visita à Co-Catadral de São João em La Valletta. 

 Visita ao Palácio do Grão-Mestre  

 Passeio a pé por Mdina a antiga capital. 

 Visita às Catacumbas de Cataldus em Rabat 

 Visita à Catedral de Mosta cuja cúpula é a maior do Mundo. 

 Jardim Botânico de San Anton 

 Excursão dia inteiro à Ilha de Gozo por Ferry 

 Mini-Cruzeiro no porto de Sliema 

 Palacio do Inquisidor 

 Seguro de viagem 

 Taxas aeroportuárias, Iva e de serviço 
 
Não inclui: 

 Bebidas às refeições 

 Bagageiros nos hotéis 

 Entradas em monumentos, excepto os indicados no “preço inclui” 

 Excursão à Ilha de Sicilia 

 Despesas de caracter pessoa 
 
Hotel previsto 

 Hotel Cavalieri – 4 estrelas 
 
Voos previstos 

 28 julho – Lisboa / Malta Voo KM 595 – 15h10 / 19h10 

 04 agosto – malta / Lisboa Voo KM 594 – 12h15 / 14h20 
 
Documentação necessária 

 Cartão de cidadão válido por mais de 6 meses além da data da viagem 
 
 
Inscrições até 31 janeiro 2019 

 No Sindicato dos Professores ou na Madeira Viagens (Rua 31 Janeiro, 85 – Loja D – Tel 291241133) 
Depósito na inscrição – 190€ por pessoa 
2º Depósito – até 31 de março – 190€ por pessoa 
3º Depósito – até 31 de maio  - 500€ 
Restante pagamento até 30 junho 2019 
Desistências sem gastos – até 19 de abril de 2019 
Pagamentos podem ser feitos em dinheiro, cheque, multibanco, cartão de crédito ou através de transferência 
bancária. Nosso IBAN é: PT50 0007 0269 0005 3310 00464. Favor enviar comprovativo para o e-mail: 
maria.joao@madeiraviagens.pt 
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