
 

 

 

 
Malta Experience 

I N F O R M A Ț I I P R E C O N T R A C T U A L E 

 

Valletta, Gozo, Three Cites, Mosta Popeyes Village, Dingli Cliffs, Mdina/Rabat, Grădinile San Anton 

 
 
 
 

 

De ce o să iubești această experiență? 

 
Orașe fermecătoare, arhitectură plină de culoare, plaje liniștite și oameni 

prietenoși – Malta este un tezaur de experiențe pentru călătorii în căutare de 

odihnă și relaxare! Arhipelagul este plin de stânci împânzite cu fosile, temple 

antice, golfuri frumoase și peisaje uimitoare, iar aceste lucruri face ca țara să 

merite o vizită. Unul dintre cele mai interesante lucruri despre Malta este că este o 

țară foarte mică, ceea ce înseamnă că puteți vedea întreaga țară într-o singură 

călătorie. În Malta, vei explora 7000 de ani de istorie, dar vei trăi cu pasiune în 

prezent. Oriunde te-ai duce, peisajul și arhitectura insulelor oferă un peisaj 

spectaculos, motiv pentru care Insulele Malteze au fost descrise ca un mare muzeu 

în aer liber. Descoperiți istoria fascinantă a insulelor, pe urmele Sfântului Paul sau 

vedeți unde au apărat cavalerii Sfântului Ioan creștinitatea. 

 
 

Program 
 

 Ziua 1, Plecare din Bucuresti, sosire in Malta 

După ce vom sosi la Aeroportul Internațional Malta, ne vom întâlni cu 
reprezentantul local care vă va ajuta cu toate formalitățile și bagajele. Transfer la 
Hotel și check-in (dacă camerele sunt pregătite). Timp liber la hotel, cină la 
restaurantul principal al hotelului de la ora 19:00 la ora 20:00. 

Excursie Optionala: Malta by night 

Turul nostru de jumătate de zi va începe aici cu Malta by Night, cu plecare de la 
hotel îndreptându-se spre câteva dintre reperele celebre ale Maltei, care pe timp 
de noapte, reprezintă o experiență cu totul diferită. Bucurați-vă de o plimbare 
panoramică de-a lungul coastei St. Julian’s, Sliema, Ta’ Xbiex, Msida Yacht Marina, 
Valletta, Grand Harbour și cele 3 orașe, apoi continuând spre Mdina. O vizită în 
cele mai pitorești locuri de noapte din Malta. Grupul va avea opțiunea de a se opri 
pentru o cină într-unul dintre cele mai populare restaurante tradiționale malteze, 
apoi întoarcere către hotel. 

 
 Ziua 2, Valletta, Croazieră. Excursie Optionala 
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Dela 825€/pers 

8 zile/7 nopti 

D A T E D E P L E C A R E 

 26.05, 23.06, 21.07, 11.08, 01.09 

 
S E R V I C I I I N C L U S E 

 Transport avion cu compania aeriana 

Wizz Air București – Malta – 

București 

 Taxe de aeroport 

 Transfer aeroport Malta – Hotel – 

aeroport Malta 

 7 nopţi cazare cu mic- dejun la hoteluri 
de 4*,confrom clasificării din Malta 

 Transport autocar în timpul circuitului 

 Ghid local vorbitor de limba 

Engleza 

 
T A R I F U L N U I N C L U D E 

 Intrarile la obiective 75 €/pax 

 Pachetul de excursii optionale 195 

€/pax 

 Alte taxe şi cheltuieli personale 

 Alte mese decât cele menţionate 

 Băuturile la mese 

• Taxe de intrare la muzee și alte atracții 

 Bacşişuri pentru şoferi şi ghizi 

 Biletele de plimbare cu barca la Grota 
Albastră care se cumpără de la chioșc în 
ziua respectivă – în funcție de condițiile 
meteorologice și ale mării. 

 Asigurarea medicală de călătorie și 

asigurarea storno (nu sunt obligatorii, 

însă vă recomandăm să le încheiați) 

 Taxa ecologică de aproximativ 0,5 EUR 

per adult cu vârsta peste 18 ani pe zi 

(maxim 5,00 EUR) care trebuie 

colectată de hotel la sosire. 



Plecare de la hotel se va face în jurul orei 09:00, prima noastră oprire va fi în Capitala 
Maltei, Valletta. Valletta poartă numele fondatorului său, respectatul Mare Maestru al 
Ordinului Sf. Ioan, Jean Parisot de la Valette – de unde și numele Valletta. Construcția 
a început în 1566 și a fost finalizată în doar 15 ani, cu bastioanele sale impresionante 
și Co-Catedrala. În mod remarcabil, acest lucru se făcea înainte de existența uneltelor 
mecanice iar toate săpăturile sunt efectuate cu muncă manuală. Încheierea turului 

 
Valletta va fi Malta Experience cu un spectacol audio-vizual de 45 de minute. După- 
amiaza, călătorim spre Sliema, unde ne vom îmbarca pe un vas și vom naviga pe cele 
două porturi naturale de pe ambele părți ale Valetei - Portul Marsamxett și Portul 
Mare. Vom descoperi istoria Valetei și a celor trei orașe legate de cele două mari 
asedii din 1565 și 1942, precum și toate celelalte locuri de interes, inclusiv forturile 
istorice, crenelurile și pârâurile care pot fi admirate doar de pe mare. Ne plimbăm în 
fiecare pârâu arătându-vă cele mai apropiate priveliști posibile. Cazare la Hotel 
Santana 4* sau similar. 

 
 Ziua 3: Gozo, Dwejra, Xlendi, Citatela, Rabat, Excursie optionala 

 
Plecare de la hotel în jurul orei 08:30, vom merge la portul Cirkewwa unde vom lua 
feribotul pentru a vizita insula soră a Maltei, Gozo, cunoscută local ca Għawdex. Pe 
drumul spre Gozo vom vedea mica insula Comino care adaposteste apele minunate 
ale Lagunei Albastre. Comino a fost prezentat într-un număr nenumărat de filme, 
cum ar fi filmul Blockbuster, Troy and the Count of Montecristo. Vom vizita Marea 
Interioară a Dwejra, unde a fost faimoasa fereastră Azure. Acest site a fost prezentat 
în multe filme și seriale TV, cum ar fi Game of Thrones, Contele de Monte Cristo și 
multe altele. 

 
Ne vom îndrepta către Altarul *Ta’ Pinu. Papa Ioan Paul al II-lea a mers la biserica Ta’ 
Pinu unde a săvârșit slujba în curtea curții și a împodobit chipul Maicii Domnului cu 
cinci stele de aur, care reprezintă devotamentul oamenilor din insula Gozo pentru 
Sfânta Fecioară Maria. 

 
Ne vom plimba pe străzile înguste și tăcute ale Cetății fortificate recent restaurate, 
dar străvechi; zona a fost locuită încă din epoca bronzului. Timp de secole, Cetatea a 
servit drept sanctuar, mai târziu, în urma atacurilor corsarilor barbari și sarazini. 
Orașul este destul de impunător, cu orizontul său distinctiv și arhitectura militară, 
mai târziu vom cutreiera străzile întortocheate ale orașului Rabat. Cazare peste 
noapte la Hotel Santana 4* sau similar. 

 
 Ziua 4: Mosta, Poreye Village, Dingli Cliffs, Mdina/Rabat, Excursie 

Optionala 

 
Plecare din hotel de la ora 09:00. Vom vizita *Mosta Rotunda (Biserica și Bazilica), 
renumită pentru a treia cupolă nesusținută ca mărime. Veți afla povestea din 1942, 
când în timpul liturghiei de seară o bombă aeriană germană a străpuns tavanul și nu 
a detonat, nu a rănit sau ucis pe nimeni. După aceea vom continua călătoria 
până la stâncile din Dingli de pe coasta de vest a Maltei unde priveliștile sunt 
uluitoare, cu vedere la câmpurile mici terasate de dedesubt, la marea deschisă și la 
mica insulă Filfla. De la Dingli ne vom îndrepta spre Rabat/Mdina. 

 
In Rabat vom vizita *Pestera in care se spune ca Sfantul Pavel a locuit in timpul 
sederii sale in Malta, zona fiind cunoscuta si pentru Catacombele, in care primii 
crestini si-au tinut rugaciunile in secret. Din Rabat vom continua spre Mdina. Mdina 
este un oraș medieval fortificat înconjurat de bastioane, este situat pe un deal mare 
în centrul Maltei. Orașul a fost vechea capitală a Maltei, un oraș cu adevărat magic. 
Mdina este denumit „Orașul tăcut”, deoarece orașul oferă o atmosferă relaxantă în 
rândul vizitatorilor care se plimbă pe străzile și aleile sale înguste. Cazare peste 
noapte la Hotel Santana 4* sau similar. 
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E X C U R S I I O P T I O N A L E 

 Pachet excursii optionale /pax 

Ziua 1 – Malta by Night 

Ziua 2 - Valletta, Croaziera 

Ziua 3 - Gozo, Dwejra, Xlendi, Citatela, 

Rabat 

Ziua 4 - Mosta, Poreye Village, Dingli Cliffs, 

Mdina/Rabat 

Ziua 5 - Gradinile San Anton, Blur Grotto, 

Marsaxolkk 

 
R E D U C E R I & S U P L I M E N T E 

 Supliment single 310 € 

 Pretul pentru copil 2 - 14 ani 820 € (cazat 
in camera DBL cu 2 adulti) 

 Intrarile la obiective 75 €/pax: 

- Catedrala St. John 

- Malta Experience 

- Catacombele St. Paul 

- Templul Ggantija Megalithic 

- Biserica Mosta Dome 

- Catedrala Mdina 

 
B I N E D E Ș T I U T 

 

 Această excursie este potrivită tuturor 

categoriilor de vârstă, totuși în cazul 

familiilor cu copii, recomandăm ca 

vârsta minima a participanților minori să 

fie de 4 ani. 

 Minorii trebuie să îndeplinească 

următoarele condiţii pentru a fi lăsaţi 

să iasă din ţară: să călătorească cu cel 

puţin un adult însoţitor; să aibă 

asupra lor acordul ambilor părinţi 

(sau al părintelui care nu-i însoţeşte) 

legalizat la notariat. 

 Programul acţiunii poate fi modificat 

de către conducătorul de grup, ca 

ordine de desfăşurare sau se pot 

înlocui unele obiective sau hoteluri în 

funcţie de anumite situaţii speciale. 

 Obiectivele din tururile panoramice 

cu autocarul se vizitează doar pe 

exterior. 

 Categoria hotelurilor şi a mijloacelor de 

transport este cea oficială pentru ţările 

tranzitate. 

 Pentru sumele colectate de catre 

ghid, in numele turistului, pentru 

achitarea diferitelor biletele de 

intrare la obiective / bilete de 

vaporas / feribot, clientul va primi 

tichetele locale. 

 Hotelurile folosite in programele de 

circuite culturale Christian Tour sunt 

hoteluri standard. In fiecare program 

sunt nominalizate unitatile de cazare 

utilizate in sezonul precedent. Lista 

cu hotelurile confirmate pentru o 

anumita data de plecare din sezonul 

curent, va fi nominalizata cu 14 zile 

inainte de plecare. Orice modificare 

aparuta ulterior va fi notificata in 

timp util. 



 

 Ziua 5: Grădinile San Anton, Blur Grotto, Marsaxolkk, Excursie optionala 
 

Plecare de la hotel la ora 09:30 către Grădinile San Anton, una dintre cele mai 
frumoase grădini din Malta, cu o mare varietate de flori și plante. Această grădină 
este deschisă publicului din 1882 și a fost construită de Marele Maestru Antoine de 
Paule pentru a completa reședința sa de vară, Palatul San Anton este astăzi reședința 
președintelui maltez. 

 
Ne vom îndrepta spre sud și vom avea o oprire în Qrendi, pentru a vedea Grota 
Albastră, după care o oprire la micul Port Wied iz-Zurrieq. Aici ne putem bucura de o 
plimbare cu barca în peșteri (dacă vremea permite desfășurarea acestei activități), 
din Blue Grotto și spre cel mai mare sat de pescari din Malta, situat în Marsaxlokk, cu 
"luzzu" (barca de pescuit) care împodobește golful. 

 
Acest mic sat este popular pentru piața sa zilnică în aer liber, oferind o selecție 
dintre cele mai bune restaurante de pește de pe insulă, pentru plimbările liniștite de 
pe coastă și portul, precum și pentru zonele sale de înot izolate. 

 
Cazare peste noapte la Hotel Santana 4* sau similar. 

 
 Ziua 6, Zi liberă la hotel 

 
Vom lua micul dejun la hotel în timpul liber, unde vom avea șansa de a ne relaxa și 

de a ne bucura de facilitățile hotelului, timp de relaxare la plajă sau piscină. Cazare 

peste noapte la Hotel Santana 4* sau similar. 

 
Ziua 7, Zi liberă la hotel 

 
Vom lua micul dejun la hotel în timpul liber, unde vom avea șansa de a ne relaxa și 

de a ne bucura de facilitățile hotelului, timp de relaxare la plajă sau piscină. Cazare 

peste noapte la Hotel Santana 4* sau similar. 

 
Ziua 8, Plecare 

 
Check-out devreme de la hotel, transfer la aeroport și zbor înapoi acasă. 

 
Hotel Santana 4* 

https://www.hotelsantana.com/ 

Facilitati camere: 

Toate camerele standard sunt camere cu paturi twin si balcon. În majoritatea acestor 
camere se poate adăuga un pat suplimentar. Aceste camere sunt decorate în culori 
moderne, pentru ca oaspeții să experimenteze atmosfera mediteraneană pe tot 
parcursul sejurului. Camerele includ urmatoarele facilitati: uscător de păr, încălzire 
centralizată, aer condiționat, seif, minibar (aprovizionat la cerere la un cost 
suplimentar) și facilități gratuite pentru prepararea de ceai și cafea, inclusiv ceai și 
cafea. 

 

Facilitati hotel: 
 

Hotelul Santana are o piscină pe acoperiș și trei terase, toate cu vedere la mare și la 
un peisaj rural. Piscina în aer liber și barul de la piscină sunt deschise între mai și 
octombrie. Există, de asemenea, o piscină interioară, care este deschisă pe tot 
parcursul anului, cu excepția lunii august. Hotelul dispune de o cadă cu hidromasaj, 
saună, săli de masaj și tratament de înfrumusețare și echipamente de fitness. 
Restaurantul La Canoa servește micul dejun, prânzul și cina tip bufet. Barul în stil pub 
Café Castagna este deschis pe tot parcursul anului până târziu, cu divertisment în 
majoritatea nopților. 

 
 

 Distribuţia camerelor la hotel 

se face de către recepţia 

acestuia; problemele legate de 

amplasarea sauaspectul camerei 

se rezolvă de cătreturist     direct 

la recepţie, asistat de însoţitorul 

de grup. 

 Pentru anumite facilităţi din 

hotel sau din cameră, hotelierul 

poate solicita taxe suplimentare 

(minibar/frigider, seif etc.); în 

momentul sosirii la hotel 

solicitaţi recepţionerului să vă 

informeze cu cu exactitate 

asupra lor 

 Autorităţile locale pot solicita o 

taxă de genul taxei de staţiune. 

Aceasta seva achita de către 

turişti la recepţia hotelurilor. 

Preturile afisate in afisatein 

program sunt informative. 
 
 

 
 
 

C A Z A R I 

 

 Hotel Santana 4* sau similar 
 

O R A R D E Z B O R 

Plecare 
 

OTP - MLA 

20:15 - 21:40 / W6 63259 
 

 
Sosire 

 
MLA – OTP 

22:20 - 01:35 / W6 63260 

 
*Orarul de zbor se poate modifica, 

astfel, el va fi comunicat cu exactitate 

inainte de plecare. 

 
CONDITII DE PLATA SI ANULARE 

 
Avans obligatoriu la inscriere 30%, 

restul de plata de 70% din valoarea 

totala a pachetului, trebuie achitat cu 

pana la 21 de zile inainte de 

plecare.Conditii de anulare conform cu 
cele de inscriere. 

https://www.hotelsantana.com/


Localizare hotel: 
 

Hotelul de 4 stele Santana din Qawra oferă o locație excelentă în stațiunea Golful St. 
Paul. Este la doar câteva minute de mers pe jos de promenadă, o mică plajă de nisip, 
transport public, magazine, baruri, restaurante și multe alte facilități de agrement. 
Hotelul este situat central și beneficiază de o parcare publică gratuită situată chiar 
vizavi. 

 

TARIFE PLECARI IN 23.06, 21.07, 11.08, 01.09.2023 
 
 

A D 
BEST DEAL 

Reducere 
42 € 

STANDARD 

825 € 867 € 

 

TARIFE PLECARI IN 26.05.2023 
 

A D 
BEST DEAL 

Reducere 
49 € 

STANDARD 

1175 € 1224 € 

 

 
*Nota: Preturile sunt valabile pentru un numar limitat de locuri pe clase de zbor, 

care se modifica in functie de gradul de umplere. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 


	 Ziua 1, Plecare din Bucuresti, sosire in Malta
	Excursie Optionala: Malta by night
	 Ziua 2, Valletta, Croazieră. Excursie Optionala
	 Ziua 3: Gozo, Dwejra, Xlendi, Citatela, Rabat, Excursie optionala
	 Ziua 4: Mosta, Poreye Village, Dingli Cliffs, Mdina/Rabat, Excursie Optionala
	 Ziua 5: Grădinile San Anton, Blur Grotto, Marsaxolkk, Excursie optionala
	 Ziua 6, Zi liberă la hotel
	Ziua 7, Zi liberă la hotel
	Ziua 8, Plecare
	TARIFE PLECARI IN 23.06, 21.07, 11.08, 01.09.2023

