LISBOA
Malta é um arquipélago de ilhas a meio caminho entre as costas da Sicília e o norte da África. Outrora lar das civilizações antigas e das famílias mais nobres da Europa, a
história de Malta tem estado no centro do desenvolvimento do Mediterrâneo. Seu povo, o maltês, é uma raça amigável e multilíngue. As línguas oficiais são o maltês e o
inglês, este último é um legado da regra britânica de quase 200 anos. O maltês é uma língua de origem semítica escrita na escrita latina. Ao longo dos séculos, incorporou
muitas palavras derivadas do inglês, italiano e francês. O italiano também é amplamente falado.
CLIMA—O clima de Malta é fortemente influenciado pelo mar e é típico do Mediterrâneo. As ilhas têm um clima muito ensolarado, com uma média diária de cinco a seis
horas de sol no meio do inverno para cerca de 12 horas no verão. Os invernos são suaves, com ocasionais curtos períodos de frio, provocados pelos ventos norte e nordeste da Europa central.
A precipitação anual é baixa, com uma média de 568mm por ano, e a duração da estação seca no verão é maior do que na vizinha Itália. O banho de mar é bem possível
nos meses de inverno, e a temporada de pico de praia pode durar até meados de outubro.
HISTÓRIA— Malta tem sido habitada desde por volta de 5200 aC e existiu uma significativa civilização pré-histórica nas ilhas antes da chegada dos fenícios, que batizaram a ilha principal de "Malat", que significa "porto seguro".
Esta posição estratégica tornou uma encruzilhada na história de várias nações. As potências do passado da Europa conheciam bem Malta como um trampolim entre a
Europa e o norte da África, chegando às suas margens os povos da Idade da Pedra e da Idade do Bronze, romanos, fenícios, árabes, normandos, cartagineses, castelhanos, franceses e britânicos; de quem Malta se tornou independente em 1964.
Malta aderiu à União Europeia em 1 de maio de 2004 e à Zona do Euro em 2008.

1º DIA—09/06 / MP – LISBOA – MALTA
Comparência no aeroporto 2 horas antes da partida do voo indicado. Formalidades de embarque e partida em voo com destino a Malta. Chegada e
transfere ao hotel. Possível tempo para começar a explorar os encantos deste pequeno arquipélago: a Jóia do Mediterrâneo. Jantar e alojamento
no Melliehabayhotel.
2º DIA—10/06 / PC – MALTA (VALLETA)
Pequeno-almoço. Visita panorâmica de Valleta, capital de Malta. Esta cidade única foi construída, por homens e para homens, depois do Grande
Cerco de 1565 e deve o seu nome a Jean Parisot de la Vallete, Grão-Mestre da Ordem de Malta. Admire o centro histórico da cidade, com um impressionante conjunto de arquitetura militarista do período barroco, e visite os jardins de Barrakka para apreciar a vista panorâmica do Grande Porto.
De seguida, visita da Catedral de S. João, antiga igreja da Ordem de Malta, uma obra-prima da arquitetura barroca; e do Palácio do GrãoMestre, a eterna casa do poder maltês. Residência atual do Presidente da República de Malta, o edifício teve diferentes inquilinos ao longo da história: desde os cavaleiros da Ordem de Malta aos colonizadores britânicos. Almoço em restaurante local. De tarde, assista ao espetáculo audiovisual (45 minutos) “The Malta Experience”, desvendando os diferentes episódios dos 700 anos de história de Malta. Regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
3º DIA—11/06 / PC – MALTA (MDINA, RABAT E MOSTA)
Pequeno-almoço. Excursão à antiga capital de Malta – Mdina, localizada na parte central da ilha. Situada numa colina rochosa e conhecida como
“Cidade do Silêncio”, a origem da cidade remonta ao período pré-histórico. Tempo livre para passear a pé pela cidade, admirando os seus edifícios
patrícios, as igrejas barrocas, os conventos e palácios. Destaque para a vista panorâmica estratégica da ilha a partir dos bastiões da cidade. Continuação para Rabat e visita do museu Wignacourt, um edifício de estilo barroco que chegou a ser o colégio dos capelões da Ordem da Malta. No
subterrâneo do seu museu encontram-se as Catacumbas onde São Paulo viveu na sua estadia por esta Ilha. De seguida, conheça o centro de artesanato de Ta’Qali com paragem no “Bristow Potteries”, um dos mais famosos produtores de cerâmica local. Almoço em restaurante local. De
tarde, visita da Igreja de Mosta para contemplar a cúpula neoclássica de Santa Maria, uma das mais impressionantes do mundo. Por último, visita
dos jardins botânicos de Santo Antão. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.
4 º DIA—12/06 / PC – MALTA (ILHA DE GOZO)
Pequeno-almoço. Saída de autocarro até ao cais de Cirkewwa, o ponto mais ocidental da ilha. Travessia de barco (cerca de 25 minutos) até
Mgarr, o principal porto da ilha de Gozo. No percurso, oportunidade para avistar Comino, a outra ilha do arquipélago, com cerca de 30 habitantes.
Chegada à ilha de Gozo e transfer a Dwejra Bey, um sítio natural impressionante onde poderá descobrir a “Fungus Rock”, uma enorme rocha cilíndrica na entrada da baía. Continuação para Rabat. Visita panorâmica da cidade e assistência à apresentação audiovisual “Gozo 360º”. Visita dos templos megalíticos de Ggantija (“Torre dos Gigantes”), uma das estruturas religiosas mais antigas do mundo e Património da Humanidade. Breve paragem em Xlendi, uma bela cidade balnear no sudoeste da ilha. Almoço em restaurante local. De tarde, regresso ao hotel. Jantar e
alojamento.
5º DIA—13/06 / MP – MALTA (PALAZZO PARISIO E GRUTA AZUL) – LISBOA – MLA LIS 1840/2055
Pequeno-almoço. Manhã saída até ao Palazzo Parisio, um verdadeiro tesouro artístico construído no século XVIII. Situado na pitoresca povoação
de Naxxar, a visita a este palácio imponente convida-nos a descobrir o estilo de vida da nobreza de Malta, seja no Salão de Baile, na Capela Familiar ou nos esplêndidos jardins da propriedade. Tempo livre e realização de um breve passeio pelas ruelas antigas de Naxxar. Continuação até à
Gruta Azul. Possibilidade como opcional e conforme as condições climatéricas de realização de um passeio de barco para admirar a gruta de uma
perspectiva mais próxima. Almoço em restaurante local. Transfer ao aeroporto. Formalidades de embarque e partida em voo com destino à sua
cidade de origem. Chegada.
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