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De la  € 349 
+ 95 euro (taxe aeroport) 

8 zile - Avion 
 

DATE DE PLECARE 2019 
 

 22.05, 29.05, 05.06, 12.06, 19.06, 

26.06, 04.09, 11.09, 18.09, 25.09, 

02.10, 09.10, 16.10.2019. 

 
 

P R E Ţ U L  I N C L U D E  
 Bilet de avion Bucuresti – Valletta şi 

retur; 
 7 nopţi cazare la hotel de  3*  în 

regim de demipensiune (mic dejun 
şi cină). 

 Transfer aeroport-hotel-aeroport; 

*Asistenta turistica este asigurata de 

reprezentantii din destinatie si 

include preluarea, insotirea si 

conducerea turistilor de la punctul de 

sosire spre locul de cazare sau spre 

vizitarea unui obiectiv turistic. 

Precum si suport la destinatie, pe 

durata sejurului, fiind in legatura 

directa cu organizatorul. 

B O N U S U R I  
 Reducere 10% la achitarea din 

tara a 3 excursii opționale pentru 
posesorii de card Senior Voyage 
CLUB CARD. 

 

O P Ț I O N A L  

 
 Valletta - 60 € /pers. 
 Grota Albastră , Hagar Qim,  

Marsaxlokk - 55 € /pers 
 Gozo  - Dwejra -  55 € /pers 
 Mdina, Rabat şi Catacombele           

Sf Paul -  60 € /pers 
 Mosta Dome şi Grădinile Sf Anton    

-  35 € /pers 
 Senglea, Vittoriosa, Cospicua             

-  35 € /pers  
 Seara tradiţională malteză                 

- 60 € /pers 

 

Program 
 

   Ziua 1. Bucuresti – Valletta    
Calatoria noastra incepe din aeroportul Otopeni de unde ne imbarcam pentru zborul 

spre Valletta. Începem astăzi minunata călătorie în Malta care deși este construită pe o 

peninsulă care are doar un kilometru lungime și 600 de metri lățime, face parte din 

patrimoniul universal și este considerată una dintre cele mai concentrate zone istorice 

din lume. Ar fi păcat să nu începem vacanța cu o după-amiază de relaxare, în care să ne 

bucurăm de soare și de mare, pentru că de mâine vom străbate în lung și-n lat 

meleagurile Maltei. Transfer la hotelul nostru din staţiunea Qawra. Cazare la hotelul de  

3* .   Şi dacă tot ne-am stabilit cartierul general, trebuie neapărat să facem şi “Şedinţa 

tehnică” pentru programul de a doua zi! 
 

 

Ziua 2.  Valletta    

Timp liber sau excursie opţională în capitala insulei – Valletta. Impresionantul oraș 

fortificat a fost construit de către Cavalerii Ioaniți după Marele Asediu din 1565. În 

întregul oraș se găsesc peste 300 de monumente ce datează din perioada Evului Mediu. 

Pe parcursul turului, admirăm cele mai importante clădiri care au aparținut Ordinului 

Cavalerilor Ioaniți. Printre acestea amintim: Palatul Marilor Maeștri, Grădinile 

Barracca și Catedrala Sf. Ioan, un lăcaș de cult cu o arhitectură în stil baroc, care 

adăpostește una dintre cele mai importante picturi ale lui Caravaggio – Decapitarea 

Sfântului Ioan Botezătorul. Tot în Catedrala Sf. Ioan Botezătorul, vom viziona filmul Malta 

Experience 5D Show. În capitală vom descoperi bastioane, metereze, piațete și grădini, iar 

la final ne vom bucura de timpul liber care ne-a mai rămas, pentru a continua după bunul 

plac explorarea capitalei. Putem merge la shopping sau opri la un local pentru o gustare. 

Seara vom reveni la același hotel pentru cazare. 

 

   Ziua 3. Grota Albastră  – Hagar Qim - Marsaxlokk 

 

După micul dejun, îți propunem o altă excursie opțională de o zi, în cadrul căreia vom 

explora cele mai cunoscute și îndrăgite atracții din partea de sud a insulei Malta. Vom 

vizita Grota Albastră, a cărei ape luminează de un albastru fosforescent datorită florei și 

faunei subacvatice. Vom face o plimbare cu barca (se plăteşte separate la faţa locului) 

pe sub arcada înaltă de 42 de metri și vom pătrunde în Grota Albastră pentru a ne lăsa 

fermecați de fabulosul joc de lumini naturale. Locația este populară mai ales în rândul 

pasionaților de scufundări sau rock climbing. Tot aici, pe malul apei, se găsesc o serie de 

restaurante cu specific pescăresc, unde poți servi preparate din fructe de mare 

proaspete și te poți bucura de priveliștea liniștitoare. Vizităm apoi Templul megalitic 

Hagar Qim, inclus în lista Patrimoniului Mondial UNESCO. Complexul este unul dintre 

cele mai vechi din lume, depășind cu aproape 100 de ani anticele Piramide din Giza. 

Vom ajunge apoi la tradiționalul port Marsaxlokk, care se bucură de o istorie veche de 

două milenii, precum și de o atmosferă cu totul și cu totul aparte. Ne vom lăsa încântați 

de culorile bărcilor luzzu, vopsite în nuanțe de galben, albastru, roșu sau verde, care 

plutesc ușor pe mare. Micul port este înțesat de bărci pescărești. Seara întoarcere 

pentru cazare la acelaşi hotel 

 

Malta – Insula Cavalerilor   
În această călătorie avem ocazia să descoperim: 

Valletta – Grota Albastră – Insula Gozo – Mdina – Rabat – Mosta Dome 

Senglea  - Vittoriosa – Cospicua    

 
 

Senior Voyage 
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SENIOR VOYAGE este conceptul 

grație căruia cetățenii europeni de 

peste 55 ani (și nu numai) pot 

beneficia de un program complet 

pentru a-și petrece vacanța în cele mai 

variate destinații turistice, în perioada 

sezonului turistic redus octombrie-

mai. 

Ați intrat în Senior Voyage Club? 

Grozav! Înseamnă că puteți pleca în 

vacanța dorită la prețuri incredibil de 

mici.  

Veți avea ocazia să vizitați Spania și să 

împărtășiți experiența dvs. cu alți 

seniori din toate colțurile Europei. 

Pentru ca totul să fie usor și accesibil, 

grupul de companii care activează sub 

umbrela Memento Group 

subvenționează și negociază costurile 

călătoriei, făcând produsul Senior 

Voyage unic pe piața din Europa. 

Această inițiativă se încadrează în 

sfera așa numitului turism social, 

oferind ocazia multor seniori să 

descopere lumea. 

Condițiile și modul de obținere al 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD, precum 

și facilitățile oferite prin 

achiziționarea lui sunt disponibile la 

adresa www.seniorvoyage.eu. 

SENIOR VOYAGE CLUB CARD costă 25 

euro (per card) și poate fi solicitat la 

achiziționarea primului pachet 

SENIOR VOYAGE. Veți beneficia 

imediat de avantajele cardului.  
 

N U  S U N T  I N C L U S E  Î N  P R E Ţ  

 

 Intrarile la obiectivele turistice 

(inclusiv in excursiile optionale), 

serviciile de ghizi locali, alte taxe 

si cheltuieli personale. 

 Excursiile optionale pentru grup 

minim 30 de persoane; 

 Taxa hotel 5 euro/ pers / sejur 7 

nopti. 

 

S U P L I M E N T E  

 
Supliment 16 € pentru plecarile 
29.05,  05.06 si 09.10. 
 
Supliment  26  € pentru plecarile 
12.06, 19.06, 26.06, 04.09, 11.09, 
18.09, 25.09, 02.10. 

Ziua 4. Gozo  - Dwejra 

  

După micul dejun, ne așteaptă o nouă excursie opțională ce ne va purta pe insula Gozo, o 

insulă ce dispune de un patrimoniu turistic natural foarte bogat și diversificat. Insula Gozo 

este situată la o distanță de o jumătate de oră cu feribotul față de principala insulă a 

Arhipelagului Maltez. Este o insulă încărcată de legende, bogată în situri arheologice, 

forturi medievale și panorame uimitoare. Insula se mândrește și cu unul dintre cele mai 

bine conservate temple preistorice din arhipelag: Templul Ggantja, inclus în lista 

Patrimoniului Mondial UNESCO. Printre cele mai importante atracții ale insulei se numără 

și capitala insulei – Victoria cu a sa Citadelă (cetate medievală), golful Dwejra, unde 

vom putea admira dramatica întâlnire dintre stâncă, mare și Templul Preistoric Ggantija. 

Insula era considerată în Antichitate drept patria legendară a nimfei Calypso, fiind un 

refugiu pitoresc cu sate tradiționale, drumuri șerpuite și vederi panoramice 

spectaculoase. Seara ne cazăm la același hotel din stațiunea Qawra.   
 

Ziua 5.  Mdina -  Rabat – Catacombele Sf Paul 

Timp liber sau excursie opţională la Mdina, fosta capitală a insulei.  A fost fondată de 

fenicieni acum 4.000 de ani și reprezintă cel mai vechi oraș care a fost locuit fără 

întrerupere. De pe străzile înguste, perfect conservate, se văd atât orașul fortificat, cât și 

întreaga insulă. Veți observa imediat liniștea din Mdina, care i-a adus supranumele Orașul 

Tăcut. Vedem Palazzo Falson, cu camerele sale elegante și cu o curte în stil medieval 

spaniol, apoi Catedrala Sf. Paul, finalizată în secolul al XVII-lea într-un exuberant stil 

baroc.   

Ne oprim și la Rabat, unde vizităm catacombele creștine Sf.Paul. Complexul este un 

cimitir roman care a fost folosit până în secolul al VII-lea și reprezintă cea mai veche și 

mai mare dovadă arheologică a existenței creștinismului în Malta. Întoarcere la hotel 

pentru cazare. 

 

Ziua 6.  Mosta Dome şi Grădinile Sf Anton   

Timp liber. Vă propunem o altă vizită de neratat, la Rotonda din Mosta, o bijuterie 

arhitecturală remarcabilă în stil neoclasic, și la Grădinile Sf. Anton. Biserica dedicată 

Adormirii Maicii Domnului a fost ridicată între 1833 și 1860, planul său bazându-se pe cel 

al Panteonului din Roma, și are cel de-al treilea cel mai mare dom nesprijinit din lume. În 

cel de-Al Doilea Război Mondial, o bombă a căzut prin cupolă, însă nicio persoană din cele 

peste 300 prezente nu a fost rănită, maltezii considerând evenimentul un miracol. 

Continuăm cu o plimbare relaxantă prin unele dintre cele mai frumoase grădini malteze, 

care înconjoară Palatul Sf. Anton, locul unde a copilarit Regina Maria a României. 

Grădinile San Anton au fost deschise parțial pentru public în 1882 și sunt presărate cu alei 

grațioase, sculpturi, iazuri ornamentale și un mic heleșteu cu rațe și lebede. Veți observa o 

mare varietate de copaci și flori din întreaga lume, inclusiv specii de palmieri, chiparos și 

alte plante exotice, unele dintre ele vechi de peste trei secole. Timp de mulți ani, 

protocolul obișnuit pentru vizita șefilor de stat în San Anton includea si plantarea unui 

copac în amintirea șederii lor în Malta. Întoarcere la hotel pentru cazare. 

 

Ziua 7. Senglea  - Vittoriosa – Cospicua    
Timp liber. Vă propunem o nouă excursie opţională în care descoperim  cele trei orașe 

istorice Senglea, Vittoriosa şi Cospicua, considerate leagănul istoriei malteze și râvnite 

de mulți, de la fenicieni la britanici. Cavalerii ordinului Sf. Ioan s-au stabilit în Vittoriosa în 

1530 și au folosit orașul drept cartier general. Toate cele trei așezări au păstrat intact 

farmecul și romantismul medieval, așa că o plimbare pe aleile cu flori este o experiență de 

neratat. Aproape de piața principală se află zona Collachio, care vă poartă într-o călătorie 

în timp prin varietatea arhitecturii. Vei vedea bijuterii ale tuturor curentelor importante, 

de la cel medieval la renascentism și de la baroc la postbelic. De asemenea, ar fi păcat să 

nu vedem Palatul Inchizitorului și să nu admirăm Grădinile Gardjola din Senglea.  

 

Pentru că este ultima zi petrecută pe frumoasa insulă, vă invităm la o seară tradițională 

malteză ( program optional). Mergem la un restaurant autentic, care ne așteaptă cu 

muzică live și dansuri folclorice, dar și cu un meniu inedit. Vom bea lichior din fructe de 

cactus, aperitivul tradițional al maltezilor, care pregătește papilele gustative pentru 

http://www.seniorvoyage.eu/
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aromele deosebite ale preparatelor pe care le vom savura în continuare. Melci delicioși, 

sardine și cod fript, urmate de ravioli făcuți în casă umpluți cu homar, iepure, ricotta și 

gorgonzola. La felul principal, e musai să încercați iepure copt umplut cu ficat, fistic, nuci 

și orez, servit alături de sos de vin și ceapă. La desert, Cassata Ta’ Marija spune o poveste 

divină, asta dacă aspectul nu te va convinge că e imposibil să îi reziști. Poftă bună! 

 

Ziua 8.  Valletta – Bucureşti 

Ne îndreptăm spre aeroportul din Valletta  pentru zborul spre casă, ducând în bagaj 

amintiri minunate și imagini idilice cu cele mai frumoase locuri din Mediterană.  

   

 
 
 

 
 

Hotel  Beach Garden 3* www.beachgardenmalta.com 
 

 

 

 Localizare:  Hotelul Beach Garden se află vizavi de plaja St. George's din Saint 

Julian’s şi are o piscină în aer liber, un restaurant cu verandă şi o terasă cu vedere la mare. 

Zona populară Paceville este la 5 minute de mers pe jos. Fata de aeroportul international 

hotelul este la 20 de minute de mers cu masina. 
 

 Facilitățile hotelului 
 

Receptia hotelului ofera : serviciu de concierge, camera de bagaje, schimb valutar, 

receptie non stop. 

Hotelul dispune de lounge/ camera cu TV comuna, automat bauturi, aer conditionat, 

inchiriere auto si biciclete, lift, seif contra cost.  

In interior puteti gasi cafenea, snack bar, bar si restaurant. 

In exterior accesul este imediat la plaja care are nisip mixt, se gaseste o terasa si o gradina 

unde poti sta la soare sau poti folosi piscina cu apa sarata. 

 Facilitățile camerelor 
 

Toate camerele Hotelului Beach Garden oferă TV cu ecran plat, podea cu gresie şi o baie 
privată cu uscător de păr şi cadă sau duş, aer conditionat si acces gratuit la internet WiFi 
în întreaga proprietate. 
 

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

 

 Supliment SGL:  220 euro 

 Persoanele cu vârsta sub 55 ani care nu au insotitor peste 55 ani: platesc 

supliment 50 euro 

 

O B S E R V A Ț I I   

 Tariful afișat este pentru loc în cameră dublă. 

 Unitatea de cazare menționată în acest program poate fi modificată, în acest caz 

agenția oferind o alternativă similară. 
 

 
BINE DE STIUT  
 

 Avansul la înscriere este de minim 100 €/persoana 

 Pe acest program nu se accepta partaj. 
 

B I N E  D E  S T I U T  

 

 Autoritatile vamale isi rezerva dreptul 

de a refuza intrarea pe teritoriul 

statului a oricarei persoane care nu 

prezinta suficienta incredere chiar 

daca aceasta a obtinut acordul pentru 

obtinerea vizei turistice. Agentia de 

turism nu poate fi facuta 

raspunzatoare pentru astfel de situatii 

ce nu pot fi depistate anterior plecarii. 

Turistul isi asuma riscurile de a-i fi 

refuzata intrarea si de aceea este 

obligat sa informeze agentia asupra 

oricarui incident petrecut vreodata in 

afara granitelor Romaniei, precum si 

asupra oricarei tangente pe care o are 

cu statele in care are loc desfasurarea 

programului. 

 Minorii trebuie sa indeplineasca 

urmatoarele conditii pentru a fi lasati 

sa iasa din tara: sa calatoreasca cu cel 

putin un adult insotitor; sa aiba 

asupra lor acordul ambilor parinti (sau 

al parintelui care nu-i insoteste) 

legalizat la notariat; adultul care-i 

insoteste, in cazul in care acesta nu 

este unul dintre parinti, trebuie sa 

aiba cazier judiciar pe care sa-l 

prezinte la frontiera). 

 Programul actiunii poate fi modificat 

de catre conducatorul de grup, ca 

ordine de desfasurare sau se pot 

inlocui unele obiective sau hoteluri in 

functie de anumite situatii speciale. 

 Categoria hotelurilor si a mijloacelor 

de transport este cea oficiala pentru 

tarile tranzitate. 

 Obiectivele mentionate in tururile 

panoramice cu autocarul se viziteaza 

doar pe exterior. 

 Distributia camerelor la hotel se face 

de catre receptia acestuia; 

problemele legate de amplasarea sau 

aspectul camerei se rezolva de catre 

turist direct la receptie, asistat de 

insotitorul de grup. 

 Pentru anumite facilitati din hotel sau 

din camera, hotelierul poate solicita 

taxe suplimentare (minibar/frigider, 

seif etc.); in momentul sosirii la hotel 

solicitati receptionerului sa va 

informeze cu exactitate asupra lor. 

 Autoritatile locale pot solicita o taxa 

de genul taxei de statiune. Aceasta se 

va achita de catre turisti la receptia 

hotelurilor. 

 Pentru calatorie sunt necesare cartea 

de identitate sau pasaportul valabile 6 

luni de la data intoarcerii in tara. 

 

Grup minim 35 pers. 

 

http://www.beachgardenmalta.com/

