ILHA DE MALTA
6 DIAS

A preciosa Ilha do Mediterrâneo, recorda-nos a passagem de
tantos povos e abriga tesouros à beira das águas cristalinas.

4 A 9 DE AGOSTO DE 2022
PARÓQUIA DE POMBAL
Acompanhada pelo Padre João Paulo Vaz

LUGARES

INSCRIÇÕES ATÉ DIA 4 DE MAIO DE 2022

LIMITADOS
Cartório Paroquial de Pombal
Contacto: 236 212 076
Email: paroquiapombal@gmail.com

RESERVE JÁ
Data de Impressão |

22.FEV.2022

ITINERÁRIO DE VIAGEM

04/8 (Qui.) - POMBAL / LISBOA / MALTA
Comparência na Paróquia pelas 03h00. Partida em autocarro de turismo com destino ao aeroporto. Comparência no
aeroporto de Lisboa pelas 05h30 (junto à Farmácia do Aeroporto - Terminal 1) e assistência nas formalidades de
embarque por um representante da EMVIAGEM. Partida em voo de carreira regular Lufthansa (LH1173) às 07h30
com destino a Frankfurt. Transbordo (11h30-13h55) e continuação em voo Lufthansa (LH1310). Chegada a Malta
pelas 16h25 (hora local), formalidades de desembarque, recolha de bagagem e assistência por um representante da
agência no destino.

Breve visita panorâmica permitindo um primeiro contacto com a ilha e a sua arquitetura. Continuação para o hotel.
Instalação, jantar e alojamento.

05/8 (Sex.) - MALTA - La Valleta e Mdina
Pequeno almoço no hotel e saída para a visita à cidade de La Valletta. Iniciamos com passeio a pé pela capital, La
Valletta, cidade construída pelos Cavaleiros da Ordem de S. João, de onde salientamos: os Upper Barracca Gardens
(Jardins Barraca) com uma fantástica vista sobre o Grande Porto e as 3 cidades históricas, a impressionante CoCatedral de S. João com belíssimas pinturas da vida de S. João e ricas capelas decoradas e que datam do período dos
Cavaleiros da ordem de Malta. Junto à Catedral, encontra-se o Museu, que abriga uma coleção de proeminentes
obras de arte. Segue-se o Palácio dos Grão Mestres - sede do Parlamento e da Presidência, com sumptuosas
tapeçarias e mobiliário. Passaremos pelo Teatro Manoel, construído em 1731 pelo Português Grão-Mestre António
Manoel de Vilhena. Este teatro nacional é um dos mais antigos teatros ainda em funcionamento na Europa. Almoço
em restaurante local. Prosseguimos para Mdina, a antiga capital de Malta. Esta cidade medieval é conhecida como a
“Cidade Silenciosa“, com cerca de 3000 anos e que foi outrora centro politico de Malta. Destacam-se vários edifícios
barrocos de grande valor, assim como a Catedral de S. Paulo, monumento precioso da arquitetura barroca maltesa.
Faremos um passeio pelas suas ruelas estreitas repletas de história. Regresso ao hotel , jantar e alojamento.

06/8 (Sáb.) - MALTA - Marsaxlokk e Rabat
Pequeno-almoço no hotel e saída em direção à zona sul de Malta. A nossa primeira visita será a Marsaxlokk, colorida
vila piscatória para podermos apreciar o seu típico mercado de peixe que se realiza todos os domingos no porto,
poderemos admirar os “luzzus” típicas embarcações utilizadas na pesca, com coloridas pinturas à mão e os
pescadores consertando as suas redes. Continuaremos pelo sul, onde se encontram os impressionantes restos de
numerosos templos erigidos em Malta nos milénios IV e III a.C., únicos no mundo e de grande beleza. A impressão
que estes extraordinários lugares de culto causam é sublinhada pelos ídolos de pedra, em relevo (com motivos que,
na sua maioria procedem do mundo animal), enormes placas de pedra, altares, nichos e câmaras de oráculos.

Seguimos para Birzebugga para visita dos templos de Ghar Dalam, o testemunho mais antigo da vida humana e
animal em Malta, um autêntico leito de fósseis com 144 metros de comprimento, nomeadamente: elefantes anões,
hipopótamos, uma tartaruga, assim como aves que sobrevoavam a ilha há 250.000 anos. Prosseguimos com a visita
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dos famosos Templos de Tarxien, conjunto de três templos que se encontram em ótimo estado de conservação.
Almoço em restaurante local. Prosseguimos até Rabat, também conhecida pela sua atmosfera do passado,
destacamos a visita à Igreja, às Catacumbas de S. Paulo e à Gruta de S. Paulo. Regresso ao hotel, jantar e alojamento.

07/8 (Dom.) - MALTA - Ilha de Gozo
Após o pequeno-almoço, partida em ferryboat de Cirkewwa para Mgarr, na llha de Gozo. A ilha irmã de Malta, com a
sua natureza generosa, a mítica ilha da Ninfa Calipso. Gozo é também conhecida pelos seus típicos tecidos feitos à
mão. Desembarque e visita de Vitória, capital da ilha e centro de comércio, com destaque para os templos préhistóricos de Ggantija, o Santuário de Ta'Pinu, a Cidadela, a Catedral de Santa Maria, a pitoresca aldeia piscatória de
Xlendi e turística baía de Dwejra. O almoço será servido em restaurante local entre as visitas. Vista à Gruta da Ninfa
Calypso. Em hora a indicar pelo guia, travessia de regresso a La Valletta. Transporte ao hotel. Jantar e alojamento no
hotel. Celebração da Eucaristia em hora e local a indicar.

08/8 (Seg.) - MALTA - Ilha de São Paulo
Pequeno almoço no hotel e saída em direção ao norte da ilha de Malta. Partida em barco tradicional (luzzu) com

destino à Ilha de São Paulo. Durante a viagem passaremos por aquele que se acredita ser o local onde terá
naufragado o barco que levaria S. Paulo à cidade de Roma no ano 60 d.C. Na ilha encontra-se uma enorme estátua
de São Paulo erguida em meados do século XIX. Visitaremos também o Santuário de Nossa Senhora de Mellieha,
construído no final do século XIX. A cripta foi uma das cavernas naturais encontradas na parte norte de Malta.
Acredita-se que o fresco de estilo bizantino que mostra a Virgem Maria a segurar Cristo foi pintado por São Lucas,
quando ele naufragou na Ilha, juntamente com São Paulo. Almoço em restaurante local. Da parte da tarde, haverá
tempo livre para atividades de gosto pessoal. Jantar e alojamento no hotel.

09/8 (Ter.) - MALTA / LISBOA / POMBAL

Pequeno almoço no hotel. Iniciamos este dia com a visita das inigualáveis “três cidades”: Vittoriosa, Senglea e
Cospicua. Estas cidades são o berço da história Maltesa e foram o primeiro lar dos Cavaleiros de São João. Os seus
Palácios, Igrejas e bastiões são ainda antecedentes aos de La Valleta. Visita ao Palácio do Inquisidor. Almoço em
restaurante local.

Em hora a indicar, transporte privativo para o aeroporto e formalidades de embarque assistidas por um
representante da agência no destino. Partida em voo de carreira regular Lufthansa (LH1311) às 17h15 com destino a
Frankfurt. Transbordo (19h55-21h30) e continuação em voo Lufthansa (LH 1172). Chegada ao aeroporto de Lisboa
pelas 23h30, formalidades de desembarque e recolha de bagagem. Transporte para o local de partida do grupo.

Final da viagem e dos nossos serviços.
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PREÇO POR PESSOA EM QUARTO DUPLO

Mínimo de 40 participantes
Mínimo de 35 participantes

.................................
………………………………

1 490,00 €
1.540,00 €

Suplemento para
Quarto Individual

……….

275,00 €

Condições de Inscrição: Para garantir a sua participação, deverá inscrever-se junto do organizador da viagem e efetuar
uma sinalização de 400€ (quatrocentos euros). A realização da viagem está sujeita ao mínimo de participantes inscritos e
correspondente aceitação do valor da viagem.

CONDIÇÕES PARTICULARES DA VIAGEM

IDENTIFICAÇÃO | Para esta viagem tem de apresentar o documento que comprova a sua identidade, Cartão de Cidadão
ou Passaporte, e que este se encontra válido para viajar.
SERVIÇOS INCLUÍDOS:
•
Transporte em autocarro de turismo do local de partida (a indicar) para o aeroporto e vice versa;
•
Passagem aérea em voo de carreira regular, com direito ao transporte de uma bagagem de porão até 23kg e uma peça
de bagagem de mão até 8 kg;
•
Taxas de aeroporto, segurança e combustível;
•
Circuito em autocarro de turismo com ar condicionado;
•
Estadia em hotéis de primeira categoria, em quarto selecionado com banho ou duche privado;
•
Refeições (menu fixo) de acordo com o presente programa de viagem;
•
Visitas acompanhadas por guia local, conforme o presente programa de viagem;
•
Entradas pagas : Templos de Ghar Dalam, Templos Tarxien, Catacumbas de S. Paulo e Gruta de S. Paulo, Templos de
Ggantija (Gozo), Catedral de Santa Maria (Gozo), Co-Catedral Museu de S. João, Palácio dos Grão Mestres, Catedral de
São Paulo (Mdina) e Palácio do Inquisidor;
•
Auriculares durante todo o percurso;
•
Seguro de assistência em viagem, com cobertura de cancelamento e interrupção da viagem, cancelamento por
circunstâncias inevitáveis e excecionais + seguro proteção COVID;
•
Taxas hoteleiras, serviços e IVA;
•
Mochila EMVIAGEM.
SERVIÇOS NÃO INCLUÍDOS:
•
Bebidas às refeições, refeições especiais e não mencionadas, gratificações a guias e motoristas, extras de carácter
pessoal (bar, lavandaria, telefonemas, etc.), bagageiros e o que não esteja indicado no presente programa.
•
Despesas relacionadas com testes à COVID-19 (caso seja necessário para a realização da viagem).
CONSIDERAÇÕES:
•

Por força da situação atual, as visitas previstas no presente programa poderão estar condicionadas à
disponibilidade do espaço, sofrer alterações ou até mesmo canceladas sem aviso prévio.

•

Será disponibilizado através do organizador da viagem o programa, boletim de inscrição, condições gerais, apólice do
seguro e a FIN pelo que, com a inscrição na viagem está implícito o conhecimento e aceitação das condições.

•

Sendo de carácter facultativo e gratuito, todos os viajantes que se ausentem de Portugal têm a possibilidade de
realizar o registo das suas viagens através da aplicação “Registo Viajante”, facilitando a ação das autoridades
portuguesas perante a ocorrência de eventuais situações de emergência com cidadãos nacionais no estrangeiro.
Se vai viajar para um Estado-Membro da União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega, Suíça e Reino Unido,
saiba para que serve e como obter o Cartão Europeu de Saúde em https://www.seg-social.pt/pedido-cartaoeuropeu-seguro-doenca

•

Avenida D. João II, 17 - Piso 2 nº1 1990-078 Lisboa (Parque das Nações)
Contacto (suporte): 211 167 450 | Email: t.religiosoecultural@emviagem.pt
Grupo EMVIAGEM - RNAVT: 2675 | CONTRIBUINTE: 508 270 332
Balcões EMVIAGEM | Évora, Lisboa, Portimão, Porto, Santiago do Cacém,
Seixal, Sines, Vizela, Funchal e Ponta Delgada.

CONDIÇÕES PARTICULARES DE INSCRIÇÃO NA VIAGEM
A EMVIAGEM, comunica que os procedimentos relacionados com a inscrição na viagem, devem seguir as condições particulares
indicadas abaixo. Deste modo, e com a aceitação da proposta apresentada pela EMVIAGEM, deverá o participante inscrito estar
informado sobre a FIN, Condições Gerais, o clausulado do Seguro de Viagem, Pagamentos, a Política de Cancelamento Particular
da Viagem e a necessidade de validar os dados pessoais para a compra dos serviços turísticos.
FIN e Condições Gerais:
Poderá consultar a FIN e as Condições Gerais no nosso site em https://turismoreligioso.emviagem.pt/TermsAndConditions.aspx
Seguro de Viagem:
Os participantes inscritos, após a sinalização da viagem, estão abrangidos pelo seguro de viagem com proteção Covid, indicado
nos serviços incluídos do programa, e que encontra para consulta em https://turismoreligioso.emviagem.pt/Insurance.aspx o qual
deverá ser do conhecimento de todos os participantes.
Caso a sua viagem se realize em espaço europeu para além do seguro de viagem previsto poderá ainda solicitar o Cartão Europeu
de Seguro de Doença (CESD) este permite à pessoa segurada um regime de proteção social entre os 28 Estados-Membros da
União Europeia, Islândia, Listenstaina, Noruega e Suíça, e assim obter junto dos prestadores de cuidados públicos a assistência
médica de que o seu estado de saúde necessitar durante a sua estada temporária em qualquer dos Estados referidos. Este cartão
é gratuito e pode ser requerido, junto dos serviços da Segurança Social.
Pagamentos Parciais ou Totais:
Até 90 dias da viagem – Sinalização da inscrição conforme indicado no programa de viagem
Até 61 dias da viagem – Pagamento de 50% da viagem
Até 31 dias da viagem – Pagamento da totalidade da viagem
A modalidade de pagamento será indicada pelo organizador da viagem.
Política de Cancelamento Particular da Viagem:
A EMVIAGEM, ao assumir a reserva dos diferentes serviços turísticos, estabelece a seguinte política de cancelamento da viagem:
a) Cancelamento total do grupo até 61 dias antes da partida, sem custos.
b) A menos de 61 dias da partida, o participante fica sujeito aos gastos de anulação que o cancelamento der lugar.
c) O seguro de viagem com proteção Covid prevê algumas razões pelas quais será permitido o cancelamento com direito
a restituição por parte da seguradora, do valor correspondente aos custos não reembolsáveis. Todas as restantes razões
de caráter pessoal que não estejam configuradas, não permitem a devolução dos valores entregues, acrescendo os custos
inerentes ao cancelamento da viagem.
d) Se não se confirmar o número mínimo de participantes até à data de 61 dias antes da partida, reserva-se à agência o
direito de cancelamento.
e) No processo de inscrição, cada participante deverá escolher o tipo de quarto pretendido, devendo ser do conhecimento
de todos que existe um suplemento para quarto individual. Sempre que um participante inscrito em quarto a
compartilhar decida anular a sua participação, para além dos custos inerentes aos serviços assumidos como um custo,
deverá ainda suportar o suplemento de quarto individual do companheiro de quarto, ficando a agência livre desse ónus.
f) Quaisquer outros serviços que não tenham sido previamente acordados entre as partes, como alteração do aeroporto
de partida, alteração de datas da viagem, testes à Covid-19, entre outros serviços extras não mencionados devem ser
considerados como um custo adicional a ser assumidos de forma particular.
Nota: Se a 61 dias da partida não existir o número mínimo de participantes, a EMVIAGEM privilegiará a viabilidade da viagem
pelo que apresentará uma nova data-limite e política de cancelamento.

EMVIAGEM, S.A | RNAVT: 2675 | NIPC 508 270 332
Av. D. João II, 17 – Piso 2 nº 1 | 1990-078 Lisboa
T: +351 211 167 450 E: t.religiosoecultural@emviagem.pt

Dados Pessoais:
Todos os participantes devem enviar por email t.religiosoecultural@emviagem.pt uma digitalização/fotografia do documento de
identificação a utilizar na viagem (Cartão de Cidadão ou Passaporte), autorizando o uso dos dados pessoais, que visa em
exclusivo a sua utilização para a compra de serviços turísticos.
Emissão de fatura:
Para a emissão da fatura deverá indicar os respetivos dados fiscais: contribuinte, nome e morada. O envio da fatura será efetuado,
por email (pelo que solicitamos a comunicação do mesmo), após o pagamento final da viagem.
Covid-19:
Todos os participantes devem manter-se informados sobre as regras de entrada nos países, devendo garantir que cumprem os
requisitos em vigor. Todas as alterações às políticas de entrada são da responsabilidade dos respetivos países, pelo que a
EMVIAGEM não se responsabiliza pelas mesmas. Sempre que sejam solicitados testes à Covid-19, independentemente se estes
se realizam em espaço nacional ou no país de destino, os custos ficam a cargo de cada participante.

EMVIAGEM, Travel Solutions
Departamento do Turismo Religioso e Cultural
Av. D. João II, 17 - Piso 2 nº1
1990-078 Lisboa, Portugal
Suporte: (+351) 211 167 450
E-mail: t.religiosoecultural@emviagem.pt
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BOLETIM DE INSCRIÇÃO
Com o preenchimento do presente boletim de inscrição e entrega da fotocópia ou digitalização do documento que comprova a
sua identidade (Cartão de Cidadão ou Passaporte), está implícito que é dado o consentimento à agência de viagens, EMVIAGEM,
para que use os seus dados pessoais para cumprir com a reserva e a contratação dos serviços turísticos da presente viagem.
Caso contrário, os dados pessoais deverão ser comunicados à EMVIAGEM pelo email: t.religiosoecultural@emviagem.pt
PARTICIPANTE 1 (Primeiro e último nome)

Contacto (s)

|
Endereço eletrónico (E-mail) - preencher em letra MAIÚSCULA

Cartão de Cidadão ou Passaporte

Validade

Nº
PARTICIPANTE 2 (Primeiro e último nome)

Contacto (s)

|
Endereço eletrónico (E-mail) - preencher em letra MAIÚSCULA

Cartão de Cidadão ou Passaporte

Validade

Nº

TIPO DE QUARTO

INDIVDUAL

QUARTO DE DUAS CAMAS

QUARTO DE CASAL

Ao assinalar QUARTO DE DUAS CAMAS, deverá indicar o (a) companheiro (a) com quem vai compartilhar. Caso não se encontre
ninguém para partilhar o quarto, será considerado como INDIVIDUAL, pelo que terá de pagar o suplemento respetivo.

DADOS PARA EMISSÃO DE FATURA
Entidade / Nome

Nº Contribuinte

Morada Fiscal

POLÍTICA DE CANCELAMENTO | Caso algum dos participantes queira desistir da viagem, pode fazê-lo até 61 dias antes da
partida, sendo restituída a totalidade do montante entregue até ao momento. A menos de 61 dias, fica sujeito aos gastos que a
anulação do contrato venha a dar lugar e ainda a uma percentagem que pode ir até 15% do preço da viagem contratada. Se não
se confirmar o mínimo de participantes até à data de 61 dias antes da partida, reserva-se à agência o direito de cancelamento.

