MALTA
DATAS DE PARTIDA:
TODAS AS QUINTAS-FEIRAS
01 MAIO A 31 OUTUBRO 2021

CARTÃO DE CIDADÃO OBRIGATÓRIO

1º Dia – LISBOA / MALTA
Comparência no aeroporto 120 minutos antes da hora da partida. Formalidades de embarque e saída em voo da Air Malta com
destino a Malta.
2º Dia – MALTA
Chegada a Malta já de madrugada, receção, transporte para o hotel selecionado e alojamento. Direito a ocupação imediata do quarto.
Pequeno-almoço no hotel. Resto do dia livre. Alojamento
3º Dia, ou até ao 7º Dia – MALTA
Estadia de 3 ou 7 noites no hotel em regime de alojamento e pequeno-almoço. Dias inteiramente livres para desfrutar de um
património cultural imenso envolvido num magnífico ambiente mediterrânico. Malta tem um património arqueológico altamente
competitivo (a UNESCO já classificou os seus seis templos megalíticos, invulgarmente bem conservados), bem como a fotogénica
herança de Malta, traduzida em diversas obras-primas da arquitetura barroca militar e religiosa e noutras obras-primas de arte sacra
dos séculos XVI e XVII. Sugerimos visitas a: La Valletta (a capital), Mdina, os templos, a ilha de Gozo.
4º ou 8º Dia – MALTA / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a indicar localmente transporte para o aeroporto. Formalidades de embarque e saída em voo da
Air Malta com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa ao final da tarde, princípio da noite. FIM DA VIAGEM

O PREÇO INCLUI:

• Passagem aérea em classe económica para percurso Lisboa / Malta e volta, em voos da Air Malta, com direito
ao transporte de 20 Kg de bagagem (1 mala);
• Transporte do aeroporto ao hotel e vice-versa;
• 3 ou 7 noites de alojamento no hotel selecionado incluindo o pequeno-almoço;
• Todos os impostos aplicáveis;
• Taxas de aeroporto e combustível;
• Seguro Multiviagens PVFM2K+COVID19 OT+CIV A1.

O PREÇO NÃO INCLUI:

• Despesas de carácter pessoal e tudo o que não esteja como incluído de forma expressa.

