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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

MALTA TOUR VERÃO COMPLETO 202   1 

& INVIERNO 2021-2022 (COD. MA-EMA2) 
COM EXCURSÕES REGULARES - 8 DIAS/7 NOITES 

SÁBADO-SÁBADO / MALTA-MALTA 
SAÍDAS TODO SÁBADO DE 27.03.2021 A 19.03.2022 (ÚLTIMA SAÍDA) 

Dia 1 Sábado: Malta 
Chegada ao Aeroporto de Malta Luqa. Transfira para o hotel. Alojamento. 

Dia 2 Domingo: Marsaxlokk & Blue Grotto 
Café da manhã no hotel. A idílica vila de pescadores de Marsaxlokk com sua luz colorida e caráter único torna-se o cenário perfeito e incomparável para 

o mercado típico de pulgas. Este é o lugar ideal para passar a manhã de domingo onde você pode se misturar com a população local enquanto passea pelo

mercado de pulgas. Daqui continuamos até Wied iz-Zurrieq onde você pode fazer um passeio de barco pela Gruta Azul, conhecida por suas águas cristalinas.

Então nosso guia o levará para explorar uma das pequenas e isoladas aldeias de Malta, da praça principal à igreja paroquial, caminharemos pelo labirinto

de becos que têm muitas histórias para contar. (O preço do passeio de barco não está incluído e está sujeito às condições climáticas). Acomodação no hotel. 

Dia 3 Segunda-feira: La Valletta
Café da manhã nohotel. Nosso passeio começa caminhando pelas ruas vibrantes de Valletta, permitindo que você descubra o charme e a beleza desta

cidade fortificada construída pelos Cavaleiros de São João em 1566. A Ordem dos Cavaleiros reinou nas ilhas por 268 anos deixando um legado cultural

único do qual Valletta é o principal exemplo.

Visitamos pela primeira vez o Jardines de Barracca Superior de onde admiramos a vista panorâmica do Gran Puerto. Continuamos em direção à Catedral

de São João e ao 
Oratória contendo as pinturas de Caravaggio. Esta catedral tem os mais excepcionais pisos de mármore do mundo.

Descendo a Republic Street passamos pelo Palácio do Grão-Mestre ea recém-restaurada Praça De São Jorge, antes de concluir com o 
mostra audiovisual da Experiência Malta, na qual saberemos um pouco mais sobre a história de Malta ao longo dos séculos e que aqui podemos reviver! 

Acomodação no hotel. 

Dia 4 terça-feira: Medina
Café da manhã no hotel. O passeio de hoje nos leva à parte central de Malta dominada pela fortaleza medieval de Medina, a antiga capital de Malta. Suas 

ruas estreitas que remontam aos tempos medievais nos levam aos imponentes bastiões que comandam vistas magníficas da ilha. Caminhando por suas ruas

descobrimos diferentes estilos arquitetônicos em seus edifícios, como siculonormando e barroco, todos de grande importância. O tempo não passa na

"Cidade Silenciosa" que é como um paraíso para os produtores de cinema.  Saindo de Medina pelo Portão Grego fazemos uma parada para visitar as

catacumbas cristãs em Rabat, antes de ir em direção aos penhascos de Dingli.  Após a refeição visitamos os Jardins de San Antonio, localizados perto do

Palácio Presidencial, que podemos admirar de fora. Teremos a oportunidade de visitar o centro de artesanato Ta Qali e concluir vamos surpreendê-lo com 

a igreja mosta com uma das maiores cúpulas da Europa.

Acomodação no Hotel. 

Dia 5 Quarta-feira: O Cruzeiro das Três Cidades e Porto
Café da manhã no hotel. Pela manhã, descubra a área do Grande Porto em frente a Valletta conhecida como As Três Cidades: Vittoriosa, Cospicua e

Senglea. Aqui os Cavaleiros de São João se estabeleceram em 1530. Passando em frente a Cospicua chegamos a vittoriosa para um passeio por suas ruas

estreitas à sombra de seus edifícios históricos, incluindo os primeiros albergues das diferentes línguas em que a Ordem dos Cavaleiros foi dividida. Da

marina de Vittoriosa vamos pegar um dgahjsa, típico barco maltês para fazer um mini cruzeiro ao redor das enseadas coloridas do Grande Porto.  Dos

Jardins de Senglea localizados na ponta da península podemos desfrutar de uma vista de 360 graus do Grande Porto, incluindo o impressionante Forte Sant

Angelo, do qual o Grão-Mestre La Vallette liderou a defesa das ilhas durante o Grande Cerco em 1565.

À tarde, faremos um cruzeiro onde você pode descobrir a beleza dos dois portos de Valletta: Marsamxett e o Grand Harbour. Estes desempenharam um 

papel vital na história de Malta. Vista do mar, a grandeza de Valletta é apreciada dando aos fotógrafos e fãs a oportunidade de tirar fotos originais. Após o

cruzeiro teremos tempo para caminhar na principal área comercial de Sliema, onde você também pode relaxar em um de seus muitos cafés. A volta será às

18h de Sliema. Acomodação no hotel. 

Dia 6 Quinta-feira: Alegria
Café da manhã no hotel. Depois de uma curta travessia de 20 minutos, atracamos no porto de Mgarr, o que imediatamente dá aquele toque único para

Gozo.  Seu guia o levará através dos templos megalíticos de Ggantija, os edifícios mais antigos deste tipo no mundo. Dizem que são mais velhos que as

pirâmides do Egito. Então você visita a Cidadela em Victoria. Gozo é bem conhecido por seu artesanato artesanal, especialmente por suas rendas e bolillos. 

Quem visita esta ilha ainda está impressionado com a vegetação de seu campo, sua serenidade e a grande diferença que existe com a maior ilha, Malta.

Volte para Malta.   Acomodação no hotel. 

Dia 7 Sexta-feira: Templo Hagar Qim, Patrimônio Calcário e Mercado
Café da manhã no hotel. O passeio começa com uma visita a uma das pedreiras mais antigas de Malta, que foi transformada em uma atração tanto para

turistas quanto para moradores, contando vividamente uma das principais indústrias da ilha: o uso de calcário para construção. Um comércio que remonta

a milhares de anos no passado. A magia da antiguidade de Malta pode ser encontrada em Hagar Qim, o principal local pré-histórico desta ilha, com vistas

insuperáveis da vasta extensão do Mar Mediterrâneo e da ilhota de Filfla. Resto do dia de folga. Acomodação no hotel.

Dia 8 Sábado: Malta
Café da manhã no hotel. Transfer para Malta Luqa Aeroporto. Fim de nossos serviços

P.S. POR RAZÕES ORGANIZACIONAIS, O ITINERÁRIO PODE SER MODIFICADO OU INVESTIDO SEM AVISO PRÉVIO. De qualquer forma, 

"GREENICILIA T.O." GARANTE TODAS AS VISITAS E EXCURSÕES MENCIONADAS NO ITINERÁRIO 

EXCURSÕES QUE INCLUEM TRANSPORTE MARÍTIMO ESTÃO SUJEITAS ÀS CONDIÇÕES CLIMÁTICAS 
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

MALTA TOUR VERÃO COMPLETO 2021 

& INVIERNO 2021-2022 (COD. MA-EMA2) 
COM EXCURSÕES REGULARES - 8 DIAS/7 NOITES 

SÁBADO-SÁBADO / MALTA-MALTA 
SAÍDAS TODO SÁBADO DE 27.03.2021 A 19.03.2022 (ÚLTIMA SAÍDA) 

PREÇOS DE VAREJO POR PESSOA EM HOTÉIS 4 ESTRELAS 

1. 240,00 por pessoa em quarto duplo

710,00 suplemento quarto único

SEM REDUÇÃO TERCEIRA PESSOA ADULTA

Partidas de temporadas de suplementos: 

18.12. 21-08.01.22(incluído) +    242,00 por pessoa

27.03.21-19.06.21(incluído) + 18.09.21-30.10.21(incluído) + + 340,00 por pessoa

26.06.21-11.09.21(incluído) +     520,00 por pessoa

PREÇOS DE VAREJO POR PESSOA EM HOTÉIS 5 ESTRELAS 

1. 500,00 por pessoa em quarto duplo

780,00 suplemento quarto único

SEM REDUÇÃO TERCEIRA PESSOA ADULTA 

Partidas de temporadas de suplementos: 

18.12. 21-08.01.22(incluído) +    90,00 por pessoa 

27.03.21-19.06.21(incluído) +  09.10.21-30.10.21(incluído) + + 240,00porpessoa 

26.06.21-02.10. 21(incluído) +    340,00porpessoa

O preço inclui: 

- 7 noites no BB em hotel da categoria escolhida em Malta

- transfer do Aeroporto de Malta Luqa para o hotel e vice-versa 

- Guias multilíngues para as seguintes cidades/monumentos:

a) Vila de Marsakloxx e Gruta Azul - meio dia 

Por favor, note que o barco para o passeio não está incluído e depende das condições climáticas 

b) La Valletta & Malta Experience Audiovisual Show - meio dia 

c) Medina, Rabat & Dingli– dia inteiro. Inclui almoço leve - sem bebidas 

d) As Três Cidades (Vittoriosa-Cospicua e Senglea) meio dia

e) Cruzeiro de Porto Grande de meio dia - barco incluído

f) Alegria – dia inteiro – almoço leve incluído (sem bebidas) 

g) Templo Hagar Qin, Mercado de Calcário e Pulgas - meio dia 

- Todos os seguros de causa TERRAWIND GLOBAL PROTECTION em caso de cancelamento - veja as condições

- Iva Maltes 

O preço NÃO inclui: 

- Voo de chegada e partida para/de Malta

- Imposto da cidade em hotéis 

- Refeições (almoços e jantares) e bebidas, exceto aquelas indicadas como incluídos

- Ingressos para os monumentos 

- Dicas e extras pessoais 

- Serviço de bagagem 

- Qualquer outro conceito não indicado em "preços incluem"

HOTÉIS OU SIMILARES EM HOTÉIS 4 ESTRELAS 
MALTA  : Hotel Juliani**** / Hotel Golden Tulip Vivaldi**** o similar (ocupando habs Standard) 

HOTÉIS OU SIMILARES EM HOTÉIS 5 ESTRELAS 
MALTA: HOTEL CORINTHIA PALACE***** O SIMILAR (ocupando habs Standard) 

EM GERAL, O HOTEL DE CADA PARTIDA SERÁ UM DOS INDICADOS ACIMA. A LISTA FINAL DE CADA PARTIDA SERÁ COMUNICADA 

COM 14 DIAS DE ANTELACION 

mailto:info@verdesicilia.it
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

EXCURSÕES: 

EXCURSÕES DE ATENÇÃO SÃO EXCURSÕES REGULARES: OS 

CLIENTES VIAJARÃO COM OUTROS PARTICIPANTES 

 

NOITES ADICIONAIS – PREÇOS POR PESSOA POR NOITE NO BB – IMPOSTO MUNICIPAL NÃO INCLUI 

CIDADE: MALTA NA CATEGORIA 4 ESTRELAS 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

NOVEMBRO A MARÇO      70.00 X 40.00 NÃO 
ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A OUTUBRO 93.00 57.00 NO 
JULHO A AGOSTO        - 132,00      X 72,00      NÃO 

CIDADE: MALTA NA CATEGORIA 5 ESTRELAS 
VENDA DE PREÇOS PARA IVA PÚBLICA INCLUÍDA EM SALA DUPLA. INDIVIDUALRDUCCION TERCEIRA PESSOA ADULTO 

NOVEMBRO A MARÇO      95.00 X 85.00 NÃO 
ABRIL A JUNHO + SETEMBRO A OUTUBRO 150.00 120.00 NÃO 
JULHO A AGOSTO        170,00      160,00      NÃO 

CONDIÇÕES DE VENDA: VEJA SEÇÃO "2021-2022 CONDIÇÕES DE VENDA DE CIRCUITOS REGULARESDE VENDA"

TERMOS DE VENDA 

A) PREVENT 2021:

-8% de desconto no preço de varejo do verão 2021 / INVERNO 2021/2022 / VERÃO 2022  itinerários (este itinerário

se aplica ao desconto pré-venda 2021)

-A oferta não inclui descontos em suplementos opcionais (noites pré/pós-turnê, Verdemonumental e outros).

Aplica-se

apenas à taxa do circuito.

Oferta válida até 31/04/ 2018 apenas nas 30mos. 12.2020 para reservas apenas com um crédito de 30%do valor

total da reserva (crédito reembolsável em caso de cancelamento de acordo com taxas gerais de cancelamento*  solo

para reservas con un abono del   )
-Passagens aéreas e de balsa emitidas para essas reservas não serão reembolsáveis

-Oferta se aplica a todas as reservas que chegam a partir de 05.01.2020 e não é retroativa (para reservas já

confirmadas)

B) DESPESAS GERAIS DE CANCELAMENTO*:

a) PARA TODOS OS CIRCUITOS, INCLUINDO A EMISSÃO DE UM BILHETE AÉREO OU DE BALSA:

SEM RETORNO NO AR OU PASSAGENS DE BALSA/BARCO A PARTIR DE NOSSA CONFIRMAÇÃO

Circuito.

b) PARA TODOS OS CIRCUITOS: PARTE TERRENA

30%DE 45 A 33 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO. 

60%DE 32 A 22 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

80%DE 21 A 14 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO TOUR 

100% A PARTIR DE 13 DIAS ÚTEIS ANTES DO INÍCIO DO PASSEIO OU EM CASO DE "SEM SHOW" OU 

INTERRUPÇÃO DA VIAGEM 

* PORCENTAGEM SE APLICA AO TOTAL DE VIAGENS RESERVADAS

mailto:info@verdesicilia.it
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

 

CONDICIONES  CONDIÇÕES SEGURAS TODAS AS

CAUSAS

O QUE DEVOLVE NOSSO SEGURO? 

RETORNO DE 100% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS

SEGUINTES CASOS 

1. Por morte*, acidente* ou doença grave*do titular ou membro direto da família com residência habitual igual

em seu país de origem: Pai, Mãe, Cônjuge, Filho, Irmão.

Doença grave significa uma alteração de saúde que impede o início da viagem e que é medicamente verificável,

que não está incluída nas exclusões gerais, e que, na opinião do Departamento Médico do PROVEDOR,

impossibilita o PROPRIETÁRIO iniciar a viagem na data indicada no CERTIFICADO ou VOUCHER. *Não

será aplicada se a morte, acidente ou doença grave for devida ou como resultado da pré-existência.

2. Ligue como parte, testemunha ou júri de um tribunal que impossibilite que você viaje na data definida no

CERTIFICADO ou VOUCHER.

3. Quarentena médica.

+ 

RETORNO DE 75% SOBRE OS CUSTOS DE CANCELAMENTO NOS SEGUINTES

CASOS 

4. Danos que, por incêndio, roubo ou pela força da natureza em sua residência habitual em suas instalações profissionais,

os tornam inabitáveis e inescapavelmente justificam sua presença.

5. Chame como membro de estação de votação em eleições nacionais ou provinciais.

6. Recepção por parto para adoção de uma criança.

7. Atendimento de emergência por parto do segurado ou do cônjuge e/ou companheiro permanente do titular.

8. Complicações da gravidez do PROPRIETÁRIO, antes da semana 30

9. Perda de documentos 48 horas antes da partida.

10. Demissão do trabalho verificada após a emissão do CERTIFICADO ou VOUCHER.

11. Se a pessoa que é companheira do PROPRIETÁRIO no pacote contratado for obrigada a cancelar a viagem para o

cancelamento do PROPRIETÁRIO por qualquer um dos motivos listados acima. Acompanhante significa a pessoa que

compartilha a mesma viagem com as mesmas condições e datas de validade do PROPRIETÁRIO.

12. Cancelamento de casamento de titulares(s)10% DEDUTÍVEL

13. Desastres naturais como tremor, terremoto, tsunami ou tsunami, furacão, ciclone de tornado, inundações ou ventos

fortes, que ocorrem na cidade de residência do titular ou na cidade de destino e o impedem de fazer a viagem e/ou impedi-

lo de qualquer voo comercial chegar e/ou decolar da respectiva cidade afetada.

14. Se no prazo de 15 dias antes do início da viagem ou das conexões de itinerário, o titular ou seu companheiro perder

documentos que impossibilitam que ele inicie ou continue a viagem agendada.

15. Cancelamento de férias com carta da empresa do proprietário.

16. Mudança de trabalho do titular apresentando certificado de saída e entrada.

17. Não há aprovação do Visto para entrar no país de destino. Essa cobertura é válida se a compra do ou for feita pelo
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DEPARTAMENTO DE 
VENDAS & MARKETING 

menos 72 horas 

antes da nomeação para obter o visto com a respectiva embaixada. 

Não se aplica aos custos dos procedimentos consulares (custo do 

visto). 

18. A vontade do próprio cliente de cancelar por qualquer motivo. Esta causa NÃO SE

APLICA à INTERRUPÇÃO DA VIAGEM. 

Importante: 
• Só emitiremos a apólice de seguro após recebermos o pagamento da reserva ou fazermos a primeira assinatura do pacote turístico. Por favor, note que 

uma vez que a apólice é emitida, ela não pode ser cancelada.

• A apólice deve ser emitida pelo menos 15 dias antes da data da partida ou do início da validade, o que vier primeiro.

• Que o cancelamento da viagem seja informado ao Centro de Assistência pelo menos 24 horas antes da data de início do mesmo proprietário, um familiar 

ou o órgão emissor da apólice. 

• Em caso de negação do visto, a cobertura do voucher  é válida se a compra do voucher for feita pelo menos 72 horas antes da nomeação para 

obter o visto com a respectiva embaixada. Não se aplica aos custos dos procedimentos consulares (custo do visto)

• Limite de idade: mínimo de 1 ano, máximo de 75 anos

POLÍTICA DE SEGURANÇA DE EMISSÕES DE PROCESSOS TUDO CAUSA 

1. No momento da reserva, precisaremos dos seguintes dados para ativar o seguro:

a) Nome e sobrenome do cliente

b) Cópia do passaporte ou RG

c) Telefone ativo/número de celular durante a viagem - comunicação via WhatsApp

2. Para emitir a apólice de seguro, teremos que receber o pagamento da reserva ou o depósito confirmando o

pacote turístico. O seguro será emitido a partir de 45 dias antes da partida.

3. Nosso seguro abrange a parte reservada e confirmada da Verdesicilia (não cobre voos ou serviços reservados

de outros prestadores)

4. Em caso de inscrição do seguro, o cliente terá que entrar em contato diretamente coma Seguradora  Terrawind

para a cobrança do retorno.

atendimento ao cliente:

WhatsApp + 1305 469 3027

Chamadas + 1305 455 1575 * De qualquer lugar do mundo para cobrança reversa
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