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Des de  
590 € 

 
GC 1881 

Massa sovint relacionem les illes Malteses, a tocar de Tunisia i Itàlia, com una simple escapada de platja i festa. Aquest petit Estat 
format per 3 illes alberga l’inventari de temples megalítics 
arquitectònic renaixentista i barroc únic. Les seves meravelloses badies, les tradicions populars, una gastronomia entre orie
occident i una monumental capital, La Valetta, carregada d’his
 

 

  
 

Preus i condicions: 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
Inclou: cotxe de lloguer categoria mitjana
indicats, cobertura sense franquícia i cobertura total per al 
cotxe, allotjament 4 estrelles amb esmorzar; dossier 
informatiu amb totes les visites recomanades, plànols, 
mapes, suggeriments… 
 
No inclou: Vols internacionals (et busquem el vol més 
barat), despeses personals, tours guiats, assegurances 
(opcionals).  
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Malta (8 dies

Les illes malteses al complet

relacionem les illes Malteses, a tocar de Tunisia i Itàlia, com una simple escapada de platja i festa. Aquest petit Estat 
format per 3 illes alberga l’inventari de temples megalítics més important del món, un gran patrimoni medieval, i un conjunt 
arquitectònic renaixentista i barroc únic. Les seves meravelloses badies, les tradicions populars, una gastronomia entre orie
occident i una monumental capital, La Valetta, carregada d’història, completen el mapa de Malta. I tot en un espai molt petit.

Itinerari: 
 

 

categoria mitjana per als dies 
cia i cobertura total per al 

amb esmorzar; dossier 
nades, plànols, 

: Vols internacionals (et busquem el vol més 
barat), despeses personals, tours guiats, assegurances 

Dia 1.- Vol ciutat d’origen-Malta. Recollida del cotxe i trasllat a 

la Cirkewwa per agafar el ferry a l’illa de 

Primeres visites a Gozo: Victoria 

Borgo); recorregut pels pobles de la costa....

Dia 2.- Explorem Gozo: Xaghra amb el temple megalític de 

Ggantija, Xerris Grotto i moli de Ta Kola. A a la badia de 

podrem veure l’Azure Window i el Blue Hole.

Día 3.- Des del port de Mgarr podrem agafar un dels taxis 

aquàtics fins a l’illa de Comino i les aigües transparents de la 

Lagoon. Ferry a Malta i trasllat al nostre hotel.

Dies 4.- La Valetta: catedral de S. Joan, Palau del Gran Mestre, 

Museu Arqueològic, Fort S. Elm, Palau Rocca Piccola, S. Jame’s 

Cavalier, esglèsia S. Pau.... 

Dies 5, 6 i 7.- Explorem l’illa de Malta. A Paola, temples de 

Tarxien i Hipogeu Hal Saflieni. Ciutat emmurallada de 

(catedral S. Joan, Palazzo Falson) i 

famoses catacombes de S. Pau i Sta. Àgata, la Casa Bernard, la 

Domus Romana i l’esglèsia i gruta de S. Pau. La bonica 

Bay i els penyasegats de Dingli, prop de les roderes de Clapham 

Junction. La Rotunda de Mosta i les anomenades 

(Attard, Dingli i Lija). Imprescindible els temples megalítics de 

Hagar Quim i Mnajdra, els pobles de pescadors de 

Marsakala, la Blue Grotto i el poble de Hal Millieri...

Dia 8.- A l’hora prevista, devolució del cotxe a l’aeroport i vol 

de tornada a la ciutat d’origen, 

 

 

NOTA: Disposem de trasllats aeroport

guiades. Estada suggerida I totalment flexible en dies I serveis.

Podem adaptar els dies al gust del viatger.
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8 dies) 

Les illes malteses al complet  

relacionem les illes Malteses, a tocar de Tunisia i Itàlia, com una simple escapada de platja i festa. Aquest petit Estat 
més important del món, un gran patrimoni medieval, i un conjunt 

arquitectònic renaixentista i barroc únic. Les seves meravelloses badies, les tradicions populars, una gastronomia entre orient i 
tòria, completen el mapa de Malta. I tot en un espai molt petit. 

Malta. Recollida del cotxe i trasllat a 

a l’illa de Gozo i  l’hotel. 

 i els barris històrics (Kastel, Il 

Borgo); recorregut pels pobles de la costa.... 

Xaghra amb el temple megalític de 

Xerris Grotto i moli de Ta Kola. A a la badia de Dwjera 

podrem veure l’Azure Window i el Blue Hole. 

Des del port de Mgarr podrem agafar un dels taxis 

i les aigües transparents de la Blue 

. Ferry a Malta i trasllat al nostre hotel. 

: catedral de S. Joan, Palau del Gran Mestre, 

Museu Arqueològic, Fort S. Elm, Palau Rocca Piccola, S. Jame’s 

Explorem l’illa de Malta. A Paola, temples de 

. Ciutat emmurallada de Mdina 

(catedral S. Joan, Palazzo Falson) i Rabat, que alberga les 

i Sta. Àgata, la Casa Bernard, la 

i l’esglèsia i gruta de S. Pau. La bonica Golden 

, prop de les roderes de Clapham 

i les anomenades 3 ciutats 

. Imprescindible els temples megalítics de 

, els pobles de pescadors de Marsaxlokk i 

i el poble de Hal Millieri... 

A l’hora prevista, devolució del cotxe a l’aeroport i vol 

sem de trasllats aeroport-hotel i tours i excursions 

Estada suggerida I totalment flexible en dies I serveis. 

odem adaptar els dies al gust del viatger. 
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Blue Grotto La Valetta 
  

Azure Window, badia de Djwera Catacombes de Sant Pau, Rabat 
  

Golden Bay Mdina 
 


