Malta 2021
Profitați de tarife Early Booking – sună la 0722626903

Hotel Bella Vista 4* Qawra (confort 3*)

02.09, 09.09, 16.09, 23.09

358 Euro

308 Euro

257 Euro

30.09, 07.10, 14.10, 21.10

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 – 16:15
Malta MLT – 12:00

→
→

MT*1631 / MT*1630

Malta MLT – 17:30
București Otopeni OTP – 15:15

Malta Med
Air

Servicii incluse în tarif

Servicii neincluse în tarif

 Sejur 7 nopți cazare / 8 zile - regimul de
masă specificat
 Avion Charter Malta Med Air 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)
 Asigurare storno (recomandată)
 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 40% din costul sejurului, in termen de maxim 3 zile calendaristice de la data emiterii facturii fiscale; 30% cu 45 de zile
calendaristice inainte de data plecarii; 30% (rest de plata), cu 30 zile calendaristice inainte de data plecarii; 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. 7. In cazul in care charterul nu va putea fi operat
din cauza restrictiilor impuse de catre autoritati, turistii vor putea fi reprogramati sau li se va restitui suma achitata (mai putin suma de
25 euro/ rezervare, reprezentand taxa de procesare); 8. La intrarea in Malta se solicita certificat digital european Covid.

Excursii Opționale
1. Plimbare, peisaje, plajӑ plus vizitӑ ṣi prȃnz ȋn satul pescӑresc Marsaxlokk. 2. Mdina – Eleganta si splendoare in orasul aristocratiei,
tainele bucatariei malteze autentice intr.-un decor rustic. 3. Vittoriosa, Grota Albastrӑ, Temple Megalitice – rӑdӑcinile adȃnci din Sud.
4. Valletta, perspectiva de pe mare si de pe uscat – mini-croaziera in Marele Port si visita in capitala Maltei. 5. Insula Gozo – esenṭe tari ȋn
sticluṭe mici pe insula nimfei Calypso. 6. Baie la faimoasa Lagura Albastra, plimbare pe insula Comino.
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1. Plimbare, peisaje, plajӑ
plus vizitӑ ṣi prȃnz ȋn satul pescӑresc Marsaxlokk

4. Mdina – eleganṭӑ ṣi splendoare
în oraṣul aristocraṭiei, tainele bucatariei malteze

La inceputul vacantei dumneavoastra, dorim
sa va oferim cateva momente de relaxare,
pentru a va forma o imagine de ansamblu
despre Malta, Insula Mierii. Cu aceasta idee
vom traversa insula principala dinspre Vest
spre Sud si din Sud spre Nord.
Pentru aproximativ 1 ora si jumatate vom
poposi pe frumoasa plaja naturala, Ghadira
Bay, unde va puteti bucura de cerul senin,
razele soarelui si apa marii – nu uitati costumul de baie, prosopul si crema de protectie
solara!
Si ca sa cinstim intocmai spiritul locului: dupa masa, acordam aproximativ 1 ora timp
liber pentru passeggiata, o plimbare lejera pe promenada, sa va lasati incantati de
frumusetea portului.

Tarif adult: 35 Euro. Tarif copil: 25 Euro
Excursie opțională – Malta Travel 0722626903

2. Capitala Valletta
Va invitam la o frumoasa plimbare pe mare
in Marele Port, oferindu-va astfel
oportunitatea de a admira Valletta, dar si
Birgu, Senglea si Cospicua, orasele
Cavalerilor Ioaniti, fortificatii impresionante
ridicate de ordin, de la bordul unui vapor
inchiriat exclusiv pentru dumneavoastra. In
aceasta spectaculoasa mini-croaziera de
aproximativ 1 ora si jumatate in jurul
peninsulei Sciberras, ne vom bucura de panorama capitalei, si exploram zona Marelui
Port, intrand cu vasul prin toate cele cinci brate.
Dupa plimbarea pe mare, ne asteapta, pentru o vizita de neuitat, capitala Valletta:
orasul vechi de peste 450 de ani, ce poarta mandru numele celui care a salvat Europa
crestina in Marele Asediu din 1565. Cea mai fortificata capitala din lume, cuibul
Cavalerilor Ordinului Sf. Ioan Botezatorul, orasul adaposteste peste 30 de biserici, peste
300 de monumente, auberge-urile ordinului, strazi inguste, bastioane, metereze,
gradini si piatete fermecatoare. Puteti sa admirati panorama portului din Gradinile
Superioare Barakka, sa va plimbati si sa descoperiti orasul. Va invitam sa vizitati CoCatedrala Sf. Ioan Botezatorul, printre cele mai decorate biserici din lume, care prezinta
si capodopera pictorului Caravaggio, panza numita Decapitarea Sfantului Ioan
Botezatorul, cunoscuta si drept „pictura secolului XVII”. (biletul de intrare este inclus in
pretul excursiei).

Tarif adult: 50 Euro. Tarif copil: 40 Euro
Excursie opțională – Malta Travel 0722626903

3. Vittoriosa, Grota Albastrӑ, Temple Megalitice
rӑdӑcinile adȃnci din Sud
Descoperim Sudul Maltei, taramul traditiilor
si obiceiurilor vechi, pastrate aproape cu
sfintenie. Facem o plimbare in zona Marelui
Port, vizitand Vittoriosa, orasul-cetate care a
dus faima Cavaleriolor Ioaniti, dar si groaza
inchizitiei papale. Aici o sa aveti ocazia sa va
plimbati timp de aproximativ 1 ora,
descoperind strazile si cladirile orasului
medieval sau sa va relaxati in port, optand
pentru o masa la o terasa, langa yachturile ancorate.
Dupa acest popas o sa ne indreptam spre un loc fascinant si misterios: templul
megalitic Hagar Qim, unde primii oameni care au locuit in Malta acum 5500 de ani, au
„incantat zeii cu pietre imense inaltate spre cer”. Acest templu din neolitic, candva un
loc central pentru cultul Zeitei-Mama, este printre cele mai vechi cladiri existente din
lume, mergand mai departe inapoi spre negura timpurilor decat Stonehenge sau
piramidele din Egipt.
La final, ne asteapta pentru clipe frumoase si Grota Albastra, similara cu cea din Capri,
vizibila din barca, daca marea permite. (Bilet de intrare inclus in pret; plimbare
optionala cu barca: 8 Eur)

Tarif adult: 35 Euro. Tarif copil: 25 Euro

O silueta inalta, eleganta si zvelta, ce se
zareste in departare este orasul medieval
Mdina. Inconjurat cu ziduri de aparare, fosta
capitala a Maltei, ce poarta mandru si
numele de „Citta Vecchia”, „Citta Notabile”,
si „Orasul Tacerii”, este o veritabila bijuterie
arhitectonica: in acest loc, aristocratia
malteza a ridicat in maniera risipitoare palate
magnifice si edificii sfinte somptuoase. Este
locul unde ultimele trei veacuri s-au scurs neobservate, fara sa spulbere atmosfera de
vis de pe strazile orasului. Aici, timp de aproximativ 2 ore, veti avea ocazia sa va
bucurati de o plimbare, pentru a descoperi orasul si a vizita Catedrala Sfintilor Apostoli
Petru si Pavel (biletele de intrare sunt incluse in pretul excursiei).
Dupa plimbare, ne vom deplasa spre un satuc aflat in vestul insulei, loc aproape
necunoscut pentru turisti, dar apreciat de localnici interesati de aventuri culinare –
astfel va fi si pentru noi, un exclent loc de initiere in tainele bucatariei malteze.
Restaurantul care ne va gazdui este o mica afacere de familie, infiintata inca din 1940,
cunoscut si astazi pentru pasiunea fata de bucatele traditionale autentice, dedicatia
pentru ingredientele si metodele locale. Meniul este variat, dar va recomandam sa nu
ratati Hobz biz-Zeit – painea malteza cu ulei local de masline si pasta din rosii uscate la
soare, Fenkata – emblematica tocanita de iepure in sos de vin si usturoi, Bragioli –
rulada de vita umpluta cu carne tocata, iar pe cei deschisi la aventuri culinare, le va
incanta Laham taz-Ziemel, un fel de gulas din carne de cal gatit la foc mic in vin rosu. La
final va invitam sa ciocnim cu un pahar din vin local (pranzul este inclus in pretul
excursiei).

Tarif adult: 50 Euro. Tarif copil: 40 Euro
Excursie opțională – Malta Travel 0722626903

5. Insula Gozo
esenṭe tari ȋn sticluṭe mici pe insula nimfei Calypso
Gozo, desi nu foarte departe de insula
principala, este un loc cu caracter puternic si
aparte, care prezinta diferente intresante
fata de ce puteti descoperi in Malta. Insula
sora nu are statiuni turistice, insa dispune de
un patrimoniu natural bogat, este mai
pitoreasca, oamenii de aici se ocupa cu
agricultura si pescuitul, ei considerandu-se a
fi gozitani si nu maltezi.
Dupa ce traversam cu feribotul, vom vizita Victoria, capitala insulei unde puteti sa
optati pentru o vizita in Citadella, cetatea medievala sau pentru o scurta plimbare de
aproximativ 45 de minute in centrul orasului.
Apoi ne indreptam, pentru o vizita de aproximativ 30 de minute, spre biserica facatoare
de minuni Ta' Pinu, locul vindecarilor inexplicabile, unde se poate admira icoana Maicii
Domnului, facatoare de minuni.
Mai departe, ne asteapta, pentru o scurta vizita, golful Dwejra, cu Marea Interiora si
Stanca Ciupercilor, pentru a admira dramatica intalnire a stancii cu marea sau pentru o
plimbare superba cu barca (daca marea permite).
Vom vizita si Xlendi, golful nimfelor, unde la malul marii, vom fi serviti cu masa de
pranz.
Drept grand finale, va invitam pentru aproximativ 1 ora si jumatate, sa va bucurati de
soare si mare pe cea mai frumoasa plaja naturla din Gozo, Ir-Ramla il-Hamra, adica Plaja
cu Nisip Rosu – sa nu uitati costumele de baie! (Biletele de feribot si pranzul sunt
incluse in pretul excursiei; plimbare optionala cu barca: 4 Euro)

Tarif adult: 65 Euro. Tarif copil: 55 Euro
Excursie opțională – Malta Travel 0722626903

6. Baie la faimoasa Laguna Albastră, plimbare pe insula Comino
In ultima zi din vacanta dumneavoastra, va
propunem un program lejer, de odihna si
placere: sa petreceti ziua pe mare, sa va
bucurati de soare, de aer proaspat, de
priveliste si de Mediterana care, cu aceasta
ocazie se va manifesta intr-un cadru natural
splendid pentru dumneavoastra. Pentru ca o
vacanta in Malta nu este completa fara o
vizita la faimoasa Laguna Albastra, va invitam
la bordul unui mic vas de croaziera, cu care, dupa o placuta calatorie pe mare,
dealungul tarmului de nord, o sa ajungeti la Comino, o mica insula aproape nelocuita,
dar vizitata de multi, fiind un paradis pentru scufundari, snorkeling, inot sau pur si
simplu „balaceala”. Vasul va fi ancorat aproape de Laguna Albastra, iar dumneavoastra,
pentru aproximativ 3 sau 4 ore va puteti bucura de apa cea mai cristalina, de un azur
profund, aproape de nedescris. Daca doriti, puteti sa mergeti si la o plimbare, sa
explorati insula. Nu uitati costumul de baie si crema de protectie solara!
Desi va asiguram asistenta turistica, la aceasta excursie relaxanta, despre care o sa
pastrati multe amintiri frumoase, nu aveti nevoie de ghid

Tarif adult: 35 Euro. Tarif copil: 25 Euro

