Valletta e Mdina

Itinerário
Após a chegada do seu cruzeiro o nosso guia esperará por si identificado com Shore2Shore.
Iremos em direção a Mdina (conhecida como a cidade do silência), onde caminharemos pelas ruas
estreitas da cidade e onde visitaremos a Catedral de São Paulo (visita pelo exterior) e as Muralhas
(onde teremos outra bela vista panorâmica).
A partir daqui, continuaremos o nosso itinerário, onde vamos descobrir os impressionantes baluartes
de La Valletta e do Forte Santo Elmo. Chegando a La Valletta, capital de Malta, teremos a
oportunidade de caminhar pelos Jardins Superiores de Barracca onde teremos uma vista panorâmica
dos portos naturais de Malta e das cidades históricas de Senglea, Cospicua e Vittoriosa.
Finalmente, poderemos explorar a Co-Catedral de São João (visita pelo interior é opcional com
entrada a pagar no local), a Igreja convetual dos Cavaleiros de Malta, onde também teremos a
oportunidade de visitar a famosa obra-prima de Caravaggio: A decapitação de São João.
A quem não desejar visitar a Catedral de São João terá tempo livre.
No final da excursão, retornaremos ao porto para a despedida.

Detalhes
INFORMAÇÕES GERAIS VALLETTA E MDINA
PREÇO POR PESSOA: A PARTIR DE 23,00 €
DURAÇÃO: AUTOCARRO E GUIA ATÉ 4 HORAS
SUPLEMENTO OPCIONAL A PAGAR NO LOCAL

202206260006

Entrada na Co-Catedral de São João: 15,00 € por pessoa (aproximado), a qual encerra aos domingos,
a visita nesse dia será apenas ao ar livre.
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OBSERVAÇÕES
Nível Fácil / Panorâmico / Cultural
Recomendável calçado confortável.
Os passageiros devem usar roupas adequadas para visitar locais religiosos.
As pessoas com mobilidade reduzida, que usam cadeira de rodas, devem estar acompanhadas por outra
pessoa que possa ajudá-las ou crianças em carrinho de bebé. Recomendamos considerar utilizar
cadeiras de rodas ou carrinhos desdobráveis, uma vez que os autocarros não dispõe de elevadores ou
rampas. A Shore2shore não se responsabiliza, se o cliente não relatar a sua situação no momento de
efetuar a reserva.

Informação do desembarque
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Uma vez no porto, caminhe em direção à saída do terminal de passageiros, o nosso guia e o
autocarro estão à sua espera na saída do terminal identificados com Shore2Shore.
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