
 

 
 
 
 
 

 

 

Sens dubte, amb els seus megàlits, 
les seves masmorres medievals i la 
cova de Calipso, les illes malteses 
són mítiques. Les sinuoses i 
estretes carrerons dels seus pobles 
i ciutats serpentegen entre 
multitud de catedrals 
renaixentistes i palaus barrocs. 
L'entorn natural de les illes té les 
estructures construïdes per l'home 

més antigues de tot el món, pel que han estat descrites encertadament com un 
museu a l'aire lliure. 

Les illes tenen un clima càlid fantàstic i 7.000 
anys d'fascinant història, de manera que hi ha 
molt a veure i a fer.  

 

 

La llarga relació entre els illencs i els pobles de 
diferents nacionalitats que van ocupar Malta 
durant segles ha creat una harmoniosa barreja 

d'estils i tradicions. 
Aquesta combinació 
dóna a les illes una 
fascinant cultura 
eclèctica 

 

 



ELS HORARIS DELS AVIONS DE TORNADA ENS OFEREIXEN UN REGAL  INSOSPITAT 

UNA TARDA PEL CENTRE DE ROMA – VISITA GUIADA 

HOTEL INTERCONTINENTAL St. JULIENS  -  LA  VALETTA   
***** 

 

LA VALETTA 
La ciutat de La Valletta és sens dubte un dels principals punts 
d’interes de tota la illa. És realment fascinant i no té preu passejar 
pel mig dels carrers i edificis barrocs d'aquesta bonica ciutat, on 

sembla que el tamps s'ha aturat. La 
Valletta és la capital de Malta, encara 
és un poble relativament petit, ja que 
te poc més de set mil habitants. El nom 
de la capital de Malta és en honor de Parisot Passen de Valletta, gran mestre de 
la Orde de Sant Joan, ja que va ser qui va fer reconstruir la ciutat un cop va 
aconseguir expulsar als turcs a mitjan segle XVI.  

MDINA 
La ciutat de Mdina, situat en el centre-oest de Malta, també coneguda com la 
ciutat de silenci, és una de les ciutats més 
espectaculars de Malta, te molts  llocs per 
visitar, bonics i estrets carrers medievals que 
ténen un encant molt especial.  

RABAT 
Aquesta gran ciutat fou part de la ciutat romana de Melita. Jaciments 
arqueològics donen testimoni de la importància de la ciutat durant l'època 
romana. Durant molts segles, ordes religiosos s'establiren dins del municipi 
de Rabat, Franciscans, Dominicans i Agustins són encara pressents dins dels 
magnifics convents i monastirs.  

TEMPLES PREHISTÒRICS DE TARXIEN – MARSAXLOKK – SANGLEA – COSPICUA – 
VITTORIOSA – MOLÍ DE XAROLLA – WIED IZ-ZURRIEQ 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PREU PER PERSONA  – 1.478,- € 
EL PREU INCLOU 

Vols *Taxes aèries * Professor de Cetres, Manuel Forcano , visites i conferències * Hotel 
de 5* hab doble amb esmorzar * Mitja pensió *  Totes les visites i les entrades necessàries 

*  Assegurança * Assessorament permanent de Cetres                                                                                                                                                                         

Viatge organitzat per una agencia degudament legalitzada 

 


