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1º Dia – 30 Março (Qui.) – LISBOA / FRANKFURT / MALTA
Comparência no aeroporto de Lisboa 120 minutos antes da partida do voo. Assistência
nas formalidades de embarque pelo/a guia OASIS que acompanhará toda a viagem e
partida às 07h30 em voo Lufthansa (escala em Frankfurt das 11h30 às 13h30). Chegada
a Malta às 16h00, assistência e transporte para o hotel. Jantar e alojamento no Hotel
DB San António 4*.

2º Dia – 31 Março (Sex.) – MALTA (dia completo La Valleta)
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia local para um dia dedicado à visita de
La Valleta. Desde o reconhecimento de Valletta por parte da UNESCO, a cidade
desabrochou em termos de conservação de edifícios e património, apresentando-se
hoje como um destino de viagem único e magnífico no Mediterrâneo. Uma visita à
capital Valletta é uma viagem ao passado, viajando-se no tempo até à época em que os
Cavaleiros Cruzados de Malta ainda protegiam a cidade. A construção de Valletta
começou em 1566 e durou apenas 15 anos! Este foi o tempo necessário para contruir a
cidade, os seus bastiões, fortes e catedral. Visita da cidade, onde se destacam os Jardins
de Upper Barraca (de onde se obtém uma bela vista sobre o grande porto), a Catedral
de São João (com ricas decorações da época dos Cavaleiros de Malta, como seja a
famosa pintura de Caravaggio que se encontra no oratório da catedral). Passaremos
também frente ao Palácio do Grande Mestre e outros importantes edifícios da cidade.
Almoço em restaurante local durante as visitas.
Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

3º Dia – 1 Abril (Sáb.) – MALTA (meio dia Três Cidades)
Pequeno-almoço no hotel e início da visita às cidades fortificadas de Cospicua,
Vittoriosa e Senglea, vulgarmente denominadas de “Três Cidades” por terem sidos
todas elas criadas pelos Cavaleiros de São João como uma massiva linha fortificada, as
“linhas Cottonera”. A cidade de Vittoriosa desempenhou um papel muito importante
durante a ocupação de Malta em 1565. Passeio num tradicional barco de Malta, a
“fragatina”, pelos canais de Vitoriosa, uma forma verdadeiramente única para ver o
impressionante Forte de S. Angelo e restantes fortificações que dominam o porto.
Almoço. Tarde livre para passear tranquilamente pelas ruas da zona, cair na tentação
das compras ou simplesmente usufruir das instalações do hotel.
Jantar e alojamento.

PÁSCOA 2023
30 Março a 6 Abril

MALTA & GOZO

A ilha mais cobiçada pelas civilizações do Mediterrâneo tornou-se um importante destino
turístico graças à sua combinação de praia, monumentos históricos, cidades e povoados que
possuem um encanto único!
Surpreenda-se com os passeios de barco à Ilha de Gozo, pelos canais de Vitoriosa e à Gruta Azul !

http://www.oasistravel.net/
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
https://www.oasistravel.net/informacoes-de-viagem/clean-and-safe
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4º Dia – 2 Abril (Dom.) - MALTA (dia completo Gruta Azul)
Pequeno-almoço no hotel. Encontro na recepção do hotel e saída para visita ao Sul da
Ilha. Visita a uma das poucas vilas maltesas ainda protegidas da azáfama do turismo.
Chegando ao vale de Zurrieq, toma-se o barco que nos leva a visitar a Gruta Azul,
famosa pela cor das suas águas. Saindo de “Wied iz-Zurrieq”, passagem por uma vasta
zona de agrícola e vitícola até chegar à aldeia piscatória de Marsaxlokk, característica
pelo seu colorido. Aqui desembarcaram as tropas turcas e francesas no histórico passado
da ilha. Tempo livre para passeio pelo típico mercado. Visita aos Templos Tarxien e à
gruta de Ghar Dalam, um dos primeiros habitats da ilha. Continuação para visita ao
Templo de Hagar Qim, grande complexo arquitectónico formado por um templo
principal e declarado Património da Humanidade pela UNESCO. Almoço em restaurante
local durante as visitas. Ao final da tarde regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

5º DIA – 3 Abril (Seg.) - MALTA (dia completo ILHA de GOZO)
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com guia local e saída para uma visita de dia inteiro
à Ilha de Gozo. Após uma travessia de ferry de 20 minutos, logo à chegada a Gozo
podemo-nos aperceber que, apesar de ambas as ilhas serem muito próximas e terem um
passado semelhante, Gozo tem actualmente um ambiente muito diferente de Malta.
Gozo é uma ilha composta de três montes, é mais verdejante e mais pitoresca do que
Malta. Durante este dia, visitaremos os templos de Ggantija, a cidadela em Victoria e a
baía de Xlendi. Almoço incluído durante as visitas. Após algum tempo livre para passeios
ou compras (Gozo é conhecida pelos seus trabalhos artesanais em lã e rendas), regresso
a Malta. Jantar e alojamento no hotel.

6º DIA – 4 Abril (Ter.) - MALTA (dia completo Mdina)
Pequeno-almoço no hotel. Encontro com o guia local para visita de dia inteiro à zona
central de Malta que é dominada pela antiga citadela de Mdina. Passando pelas
estreitas ruelas de Mdina, a cidade-silêncio, admiramos os imponentes bastiões que
comandam uma bela vista panorâmica sobre grande parte da ilha. Visita da Catedral de
Mdina, construída no séc. XI e reconstruída em estilo barroco em 1693, depois de ter
sido destruída por um terramoto. No seu interior há talhas douradas, as bonitas capelas
do Sagrado Sacramento, assim como esculturas e pinturas que representam a vida de S.
Paulo. Partindo de Mdina para Rabat, visita da Igreja de S. Paulo e Gruta de S. Paulo. A
igreja foi construída no século XVI, por cima da gruta onde se acredita que S. Paulo viveu
e rezou durante a sua estadia em Malta. A lenda diz que a pedra arranhada da parede
tem poderes curativos e, independentemente da quantidade que se tirar, o tamanho da
gruta permanecerá inalterado. Breve paragem nas escarpas de Dingli para podermos
apreciar a fantástica paisagem. De seguida, iremos visitar os Jardins de San Anton,
repleto de flores e animais e onde foram gravadas algumas cenas do filme “A Guerra dos
Tronos”, para os apaixonados pela série. Continuação para Mosta, uma cidade bem
peculiar, que se encontra no centro geográfico da ilha. No passado era considerada uma
cidade segura por estar afastada da costa e dos ataques dos piratas. Paragem no centro
artesanal de Ta’Qali, onde será dado algum tempo livre para compras. O almoço será
em restaurante local durante as visitas. Regresso ao hotel. Jantar e alojamento.

http://www.oasistravel.net/
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7º DIA – 5 Abril (Qua.) - MALTA
Pequeno-almoço no hotel. Em hora a combinar localmente, saída para visita do Palácio
Parisio, perto de Naxxar. Este Palácio foi um pavilhão de caça construído em 1733 por
Paolo Parisio, e foi usado no verão ou como residência permanente, quartel e uma
faculdade, antes de ser adquirido pelo Marquês Scicluna em 1898. Continuação da
visita pela plantação Meridiana com explicação sobre a produção de vinho e prova de
vinhos. Após esta visita, seguiremos para Limestone Heritage localizada na vila de
Sggiewi, onde se fará uma breve paragem. Almoço durante as visitas.
À noite, saída para jantar em restaurante local com animação de folclore local.
Regresso ao hotel e alojamento.

8º Dia – 6 Abril (Qui.) - MALTA / FRANKFURT / LISBOA
Pequeno-almoço no hotel. Manhã livre para actividades de caracter pessoal. Almoço no
hotel. Em hora a combinar, transporte para o aeroporto de Malta. Formalidades de
embarque e partida às 17h05 em voo Lufthansa (escala em Frankfurt das 19h45 às
21h25) com destino a Lisboa. Chegada a Lisboa às 23h30.

FIM DA VIAGEM

PREÇOS POR PESSOA Valor Base Taxas Valor Total Valor / mês*

Quarto Duplo 1.452 € 138 € 1.590 € 159 €

Suplemento Quarto Individual 250 € 25 €

* = 10 mensalidades de 31 Outubro’22 a 31 Julho’23, facilidade de pagamento válida para reservas até 31 Outubro 2022.

Nota: Todas as viagens “Selecções Oasis” podem ser pagas no dobro do número de meses, que à data da sua inscrição, faltarem para o seu início,
com a condição de 50% do valor total estar pago à data de partida, num mínimo de 6 mensalidades. Consulte-nos para informação detalhada.

http://www.oasistravel.net/
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Serviços incluídos:
✓ Passagem aérea Lisboa / Frankfurt / Malta / Frankfurt / Lisboa em voo regular Lufthansa, com direito ao transporte de 1 peça de

bagagem por pessoa até 23Kg;
✓ Taxas de aeroporto, segurança e combustível no valor de 138€ (à data de 15/09/2022, valor a confirmar à data de emissão dos

bilhetes);
✓ Assistência e transporte privativo aeroporto / hotel / aeroporto;
✓ Alojamento no Hotel DB San António 4* ou similar, incluindo pequeno-almoço diário;
✓ Pensão Completa durante todo o circuito desde o jantar do 1º dia ao almoço do 8º dia, num total de 14 refeições, incluindo um

jantar com animação local;
✓ Todas as visitas mencionadas no programa em autocarro de turismo com ar-condicionado;
✓ Guia local em Português (ou espanhol) durante todas as visitas;
✓ Auriculares durante toda a viagem para facilitar a audição das explicações assegurando o distanciamento entre os passageiros;
✓ Guia-acompanhante OASIS durante toda a viagem de/até Lisboa;
✓ Entradas em todos os monumentos visitados no seu interior, de acordo com o programa, nomeadamente:

✓ Catedral Mdina
✓ Igreja S. Paulo
✓ Gruta de S. Paulo
✓ Ta’Qali
✓ Mosta
✓ Templos e Gruta Azul
✓ Jardins de Barraca
✓ Catedral
✓ Templos Ggantija
✓ Cidadela Victoria
✓ Fortificações de Bormla

✓ Serviço de bagageiros no hotel;

✓ Seguro de viagem Especial Selecções OASIStravel MIP 60.000€ abrangendo os habituais seguros de assistência, cancelamento e

interrupção de viagem, incluindo coberturas extra por motivos Covid-19 (ver apólice);

✓ Bolsa de viagem contendo documentação e livro de viagem OASIS com informação sobre os locais a visitar;

✓ Taxas hoteleiras, de turismo, serviço e IVA à taxa em vigor à data de 15.09.2022;

✓ Taxa ambiental no valor de 0,5€ por pessoa e por noite;
✓ Gratificações a guias locais e motoristas.

Serviços não Incluídos:
 Quaisquer serviços que não se encontrem devidamente mencionados no presente programa, e extras efectuadas durante a

estadia, tais como bebidas às refeições, telefonemas, lavagem de roupa, etc..

Documentos obrigatórios (para passageiros de nacionalidade portuguesa):
✓ Cartão de cidadão ou Passaporte válidos (apesar de oficialmente só ser necessário cartão de cidadão, recomendamos fortemente o

uso de passaporte nesta viagem, para não demorar os trâmites fronteiriços);
✓ À data de elaboração deste programa (Set.2022) não é necessário Certificado de Vacinação Completa Covid-19 nem Teste PCR

Negativo mas esta informação poderá ser actualizada mais próximo da data da viagem.

OASIStravel - 15.09.2022

http://www.oasistravel.net/
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NOTAS: Lugares sujeitos a disponibilidade à data da reserva. Os valores acima apresentados poderão sofrer eventuais alterações em caso de
significativas oscilações cambiais e/ou de custos de combustível e/ou eventuais taxas adicionais. Os horários dos voos estão sujeitos a alteração por
parte das companhias aéreas, tal como as visitas e os seus horários poderão ser ajustados em caso de necessidade e os hotéis substituídos por outros
da mesma categoria. O seguro de viagem acima mencionado só estará activo após o/a passageiro/a entregar à OASIStravel a respectiva Ficha de Seguro
devidamente preenchida e assinada. Preços válidos para mínimo 15 participantes e com base no câmbio do Banco Portugal à data de elaboração do
programa.
Condições de pagamento: Para usufruir do pagamento em mensalidades, deverão ser entregues no acto de inscrição os cheques pré-datados
correspondentes a todas as mensalidades. Caso não pretenda usufruir desta facilidade, os pagamentos deverão ser efectuados da seguinte forma:
depósito mínimo de 25% à data da reserva + 50% do valor da viagem até 90 dias antes da partida + restante pagamento até 45 dias antes da partida. Às
reservas e aos pagamentos que não observarem as condições acima mencionadas, reservamo-nos o direito de anular as correspondentes reservas,
aplicando as condições de cancelamento abaixo mencionadas.
Condições de cancelamento: da data da reserva até 18 Outubro’22: 65€ por pessoa; de 19 Outubro’22 a 18 Janeiro’23: 25% do valor da viagem; de 19
Janeiro’23 a 17 Fevereiro’23: 50% do valor da viagem; de 18 a 28 Fevereiro’23: 80% do valor da viagem; a partir de 1 Março’23 ou não comparência à
data de partida: 100% do valor da viagem. A estes valores serão acrescidos os custos de pagamento com cartão de crédito caso tenha sido essa a forma
de pagamento.
A participação nesta viagem pressupõe a aceitação das Condições Gerais mencionadas no verso da Ficha de Inscrição.

MÉDIAS de TEMPERATURAS e PLUVIOSIDADES nos ÚLTIMOS 30 ANOS:
(Fonte: www.worldweather.wmo)

http://www.oasistravel.net/

	Diapositivo 1
	Diapositivo 2
	Diapositivo 3
	Diapositivo 4
	Diapositivo 5

