Vară în Malta 2020
Ofertă Specială
Profitați de tarife Early Booking – sună la 0722626903

Hotel Bella Vista 4* Qawra (confort 3*)

14.05, 21.05

315 Euro

275 Euro

235 Euro

28.05; 04.06, 11.06, 18.06

321 Euro

280 Euro

238 Euro

25.06; 02.07, 09.07, 16.07, 23.07,
30.07; 06.08, 13.08, 20.08

379 Euro

323 Euro

267 Euro

27.08; 03.09, 10.09, 17.09, 24.09

358 Euro

308 Euro

257 Euro

01.10, 08.10, 15.10, 22.10

315 Euro

275 Euro

235 Euro

Tarif suplimentar cameră single: 175 Euro

BONUS: acces gratuit la jacuzzi

Orar estimativ de zbor: București - Malta - București
București Otopeni OTP - 16:45
Malta MLT - 12:45

→
→

KM4527 / KM4526

Malta MLT - 17:55
București Otopeni OTP - 15:55

Air Malta

Servicii incluse în tarif

Servicii neincluse în tarif

 Sejur 7 nopți cazare / 8 zile - regimul de
masă specificat
 Avion Charter Air Malta Airbus
cu 168 / 180 locuri
 Asistență turistică în limba română
 Bagaje de cală 20 kg / persoană
 Bagaje de mână 10 kg / persoană

 Asigurare medicală (opțional) - 36 Lei
 Asigurare Turist Plus Premium (recomandată) - 71 lei
 Taxe Aeroport - 100 Euro / persoană, handling inclus
inclusiv copii (copiii 0 - 2 ani infanți 30 Euro) - obligatoriu
 Transferuri în Malta, aeroport - hotel și retur - 20 Euro
 Băuturile la suplimentul de masă - nu sunt incluse
 Taxă locală - 3,50 Euro / sejur (se achită la hotel)

Note
1. Tarifele sunt exprimate în Euro pentru o persoană, loc în cameră dublă; 2. Tarifele pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 și 12 ani sunt
valabile dacă aceștia stau în cameră cu 2 adulți; 3. Regimul demipensiune [HB] include 7 cine; 4. Obligatoriu! Se va achita un avans de
minim 30% din suma totală la rezervare, restul de plată se achită nu mai târziu de 30 zile inainte de data plecării; 5. Unele hoteluri pot
percepe garanții la check-in; 6. Modificari diverse ale datelor de rezervare: nume, perioadă, schimbarea hotelului (dacă este posibil) sau
decomandări parțiale (fără anulări) - se pot opera în urma achitării unei taxe de 50 euro.

Excursii Opționale
Puteți achiziționa direct din agenție, la prețuri accesibile, excursii la obiective turistice sau evenimente in insulele malteze!
1. Plimbare, peisaje, plajӑ plus vizitӑ ṣi prȃnz ȋn satul pescӑresc Marsaxlokk. 2. Capitala Valletta – culturӑ, artӑ, religie, politicӑ, rӑzboi.
3. Festa Maltezӑ – spectaculoasa petrecere ȋn stil maltez . 4. Vittoriosa, Grota Albastrӑ, Temple Megalitice – rӑdӑcinile adȃnci din Sud.
5. Mdina ṣi Rabat – eleganṭӑ ṣi splendoare in oraṣul aristocraṭiei malteze. 6. Insula Gozo –esenṭe tari ȋn sticluṭe mici pe insula nimfei
Calypso. 7. Croazierӑ ȋn jurul Insulei Malta – fermecӑtoarea Lagunӑ Albastrӑ.

MALTA TRAVEL
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1. Plimbare, peisaje, plajӑ
plus vizitӑ ṣi prȃnz ȋn satul pescӑresc Marsaxlokk

5. Mdina ṣi Rabat – eleganṭӑ ṣi splendoare
în oraṣul aristocraṭiei malteze

Ȋn prima zi petrecutӑ ȋn Malta, vrem sӑ vӑ
oferim clipe de relaxare ṣi o perspectivӑ
generalӑ. Ȋn aceastӑ idee petrecem timpul
traversȃnd insula principalӑ din Nord spre
Sud, fӑcȃnd mai multe popasuri. Foto-stop la
Popeye Village, la platoul de filmare unde a
fost realizat musicalul „Popeye. Apoi veṭi
avea ocazia sӑ vӑ relaxaṭi pe cea mai
frumoasӑ plajӑ naturalӑ din Malta, Golden
Bay – nu uitaṭi costumele de baie ṣi crema de protecṭie solarӑ! Dupӑ “scӑldat” ȋn mare
sau “taifas” la terasӑ, ne aṣteaptӑ cel mai vechi ṣi vestit sat pescaresc din sudul
Maltei. Cu o istorie de douӑ milenii, locul unde au acostat barcile fenicienilor,
Marsaxlokk are o atmosferӑ aparte: portul este populat de bӑrci colorate, ȋnzestrate cu
ȋnsemne pӑgȃne ṣi simboluri creṣtine, satul conservӑ farmecul trecutului, dar nu
ascunde nici cicatricele dobȃndite ȋn urma perseverenṭei omului “ȋn faṭa mӑrii”. Aici, la
malul mӑrii, la un restaurant cu specific pescӑresc, vom servi ȋmpreunӑ preparate din
peṣte, specifice insulei. (Prȃnzul este inclus ȋn preṭ)

Mdina ṣi Rabat, adicӑ „centru” ṣi „periferie”,
astӑzi sunt douӑ oraṣe ȋnvecinate din centrul
insulei, ambele considerate adevӑrate
bijuterii arhitectionice. Ȋn Rabat vom vizita
Catacombele Sf. Paul, acest loc venerat de
creṣtini ṣi Palatul Vignacourt. Mdina,
cunoscutӑ ṣi sub numele de “Oraṣul Tӑcerii”
sau “Citta Notabile” este fosta capitalӑ a
Maltei, locul unde aristocraṭia maltezӑ a
ridicat palate ṣi edificii sfinte somptuoase, precum Catedrala Sf. Paul, pe care o puteṭi
vizita cu noi. Oraṣul are o atmosferӑ aparte, aproape regalӑ, ȋntrucȃt este un loc absolut
neschimbat de peste trei secole. (Toate biletele de intrare sunt incluse ȋn preṭ).

Tarif adult: 35 Euro. Tarif copil: 25 Euro

Tarif adult: 40 Euro. Tarif copil: 30 Euro
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2. Capitala Valletta – culturӑ, artӑ, religie, politicӑ, rӑzboi

6. Insula Gozo
esenṭe tari ȋn sticluṭe mici pe insula nimfei Calypso

Excursia noastrӑ de bazӑ, pe care nu trebuie
sӑ o rataṭi, vӑ invitӑ sӑ descoperiṭi timp de o
zi, cel mai important simbol de pe harta
arhipelagului: capitala Valletta.
Oraṣ
modern, capitala culturalӑ europeanӑ ȋn anul
2018, dar vechi de peste 450 de ani, ce
poartӑ mȃndru numele celui care a salvat
Europa creṣtinӑ ȋn marele asediu din 1565.
Cea mai fortificatӑ capitalӑ din lume, cuibul
Cavalerilor Ioaniṭi, astӑzi adӑposteṣte peste 30 de biserici, 300 de monumente,
auberge-urile ordinului, bulevarduri cu vitrine elegante, restaurante mici ṣi cochete.
Turul nostru pietonal, deṣi lejer, ṭinteṣte sӑ fie exhaustive. Pe lȃngӑ obiectivele de
maximӑ importanṭӑ aṣterne luminӑ ṣi pe detaliile care de obicei rӑmȃn ascunse
vizitatorilor. Vom vizita Co-Catedrala Sf. Ioan Botezatorul, una dintrecele mai
decorate biserici din Europa, detinand cea mai importantӑ pȃnzӑ din secolul XVII,
Decapitarea, opera lui Caravaggio, Palatul Marilor Maeṣtrii, iar prin prisma explicaṭiilor
complexe, o sӑ descoperiṭi ṣi lӑcaṣe de cult, bastioane ṣi metereze, piaṭete, grӑdini, alei.
La final o sӑ vӑ bucuraṭi de timp liber pentru cumpӑrӑturi si relaxare la terase sau
restaurante. (Toate biletele de intrare incluse ȋn preṭ).

Gozo, deṣi relativ aproape de insula
principalӑ, este un loc cu altӑ personalitate,
care prezintӑ diferenṭe marcante faṭӑ de ce
puteṭi descoperi ȋn Malta. Insula sorӑ dispune
de un patrimoniu turistic natural bogat ṣi
diversificat, este mai pitoreascӑ, iar oamenii
de aici se ocupӑ mai puṭin cu turismul ṣi mai
mult cu pescuitul, ei considerȃndu-se a fi
gozitani ṣi nu maltezi. Vom traversa cu
feribotul, vizitӑm Victoria, capitala insulei ṣi Citadela, cetatea medievalӑ, vom merge
la biserica fӑcӑtoare de minuni Ta' Pinu, locul vindecӑrilor inexplicabile, apoi poposim
ȋn golful Dwejra, lȃngӑ Marea Interioarӑ ṣi Stȃnca Ciupercilor pentru a admira
dramatica ȋntȃlnire a stȃncii cu marea sau pentru o plimbare superbӑ cu barca (dacӑ
vremea pe mare permite), urmeazӑ Fontana, satul spӑlӑtoreselor, unde veṭi avea ocazia
sӑ degustaṭi bunӑtӑṭile gozitane ṣi sӑ vӑ alegeṭi suveniruri tradiṭionale, iar ȋn final ne
aṣteaptӑ Xlendi, golful nimfelor, unde la malul mӑrii vom fi serviṭi cu masa de prȃnz.
(Biletele de feribot ṣi prȃnzul incluse ȋn preṭ).

Tarif adult: 45 Euro. Tarif copil: 35 Euro

Tarif adult: 65 Euro. Tarif copil: 55 Euro
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3. Festa Maltezӑ – spectaculoasa petrecere ȋn stil maltez

7. Croazierӑ ȋn jurul Insulei Malta
fermecӑtoarea Lagunӑ Albastrӑ

O vacanṭӑ ȋn Malta nu este completӑ fӑrӑ o
ieṣire la Festa, acea sӑrbӑtoare a artificiilor ȋn
care se implicӑ ȋntreaga comunitate din
orӑṣelul care tocmai ȋṣi sӑrbӑtoreṣte sfȃntul
patron protector. Casele ṣi strӑzile sunt
decorate ȋn culorii vii, bisericile ṣi catedralele
sunt acoperite de zeci de mii de luminiṭe
multicolore, strӑzile sunt pline de oameni
ieṣiṭi la petrecere, au loc ṣi defilӑri cu
fanfarӑ, ce conteazӑ ȋnsӑ cel mai mult este spectacolul pirotehnic unic ȋn lume, cu
focuri de artificii de la sol, organizate sub formӑ ȋntrecere pe strӑduṭele dealtfel
liniṣtite.

O excursie relaxantӑ care vӑ va dezvӑlui
frumuseṭea falezelor, grotelor ṣi porturilor
malteze. Turul Maltei vӑ va oferi ṣi un prȃnz
la bordul navei cȃnd aceasta va fi ancoratӑ
ȋn faimoasa Lagunӑ Albastrӑ din insula
Comino. Aici veṭi avea ocazia sӑ ȋnotaṭi ȋn cea
mai cristalinӑ apӑ a Mediteraneiṣi sӑ vӑ
bucuraṭi de soare pentru aproximativ 3 ore.
Pe insula aproape nelocuitӑ puteṭi merge la
o plimbare. Bӑuturi all inclusive: bere, vin, apӑ ṣi suc pe tot parcursul croazierei. La
ȋntoarcere veṭi regreta cӑ trebuie sӑ debarcaṭi! (Bӑuturi all inclusive ṣi prȃnzul incluse ȋn
preṭ).

Tarif adult: 20 Euro. Tarif copil: 20 Euro

Tarif adult: 50 Euro. Tarif copil: 40 Euro
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4. Vittoriosa, Grota Albastrӑ, Temple Megalitice
rӑdӑcinile adȃnci din Sud
Descoperim Sudul Maltei, tӑrȃmul tradiṭiilor
ṣi obiceiurilor vechi, pӑstrate aproape cu
sfinṭenie. Facem o plimbare ȋn zona Marelui
Port, descoperind Vittoriosa. Dupӑ o vizitӑ
foarte interesantӑ ȋn Palatul Inchizitorului,
singurul edificiu de acest gen care se poate
vizita ȋn Europa, ne ȋndreptӑm spre alt loc
misterios: templul megalitic Hagar Qim, unde
primii oameni care au locuit ȋn Malta, acum
5500 de ani, au “incantat zeii cu pietre imense ridicate spre cer”. Ȋn final ne aṣteaptӑ
Grota Albastrӑ similarӑ cu cea din Capri, vizibilӑ de pe falezӑ sau din barcӑ - dacӑ
vremea pe marea permite. Plimbarea cu barca este opțională – 8 euro/persoană.
(Toate bilete de intrare la obiective incluse ȋn preṭ).

Tarif adult: 40 Euro. Tarif copil: 30 Euro

