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MALTA  

De l’1 al 6 de maig de 2023 
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ITINERARI 
 
DIA 1:  SOLSONA – MALTA – LA VALETTA 

Sortida de l’estació d’autobusos de Solsona a l’hora convinguda per anar cap a l’aeroport. 

Reunió a l´aeroport 2 hores abans de la sortida. Tràmits de facturació i vol a les 20.25 amb 

destinació Malta. Arribada, recollida d’equipatges i trasllat amb autocar fins l´hotel.  

DIA 2:  MDINA – RABAT – MOSTA 

Esmorzar a l’hotel i sortida amb direcció Mdina. Visita de l’anomenada ciutat del 

silenci, un dels més bells conjunts arquitectònics de l’illa. Antiga capital, ciutat 

històrica, dominada per la fortalesa medieval, està formada per estrets carrers 

medievals envoltats d’edificis patricis, esglésies barroques, convents, palaus... que 

porten fins als imponents bastions que ofereixen algunes de les millors vistes de 

l’illa. Caminant pels seus carrers descobrirem diferents estils arquitectònics gràcies 

a la riquesa que els diferents pobles que han habitat l’illa hi han deixat. 

Sortida de Medina per la porta grega amb direcció a Rabat per visitar les 

catacumbes cristianes, també anomenades catacumbes de Sant Pau i més tard 

visitar els penya-segats de Dingli. Dinar en un restaurant i a la tarda trasllat fins a 

Mosta per visitar l’església i els jardins de Sant Antoni.  

A l’hora indicada pel nostre guia, tornada a l’hotel per sopar i allotjament. 

DIA 3:  SENGLEA – COSPICUA – VITTORIOSA – MARSAXLOKK - TARXIEN 

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar l’anomenada ruta de les Tres Ciutats 

Històriques. Quan els cavallers van arribar a Malta, van triar Vittoriosa com a llar i 

base d’operacions per la serva proximitat amb la fortalesa de Sant’Angelo. De la 

ciutat cal destacar per sobre de la resta del conjunt l’església de Sant Llorenç. 

Continuació per visitar Senglea, una petita ciutat fortificada de només 200 m2 que 

segueix dominant el cap del mateix nom i molt viva gràcies als seus 3.500 

habitants. Continuarem la ruta per carretera fins arribar a Cospicua per visitar el 

Fort de Verdala i la magnífica Col·legiata de la ciutat. 

Dinar en un restaurant de la zona i a la tarda visita del pintoresc poble marítim de 

Marsaxlokk, on podrem conèixer les tradicionals embarcacions pesqueres 

malteses decorades amb luzzus, els mítics ulls pintats a les seves proes. De 

tornada a St. Julians tindrà lloc una parada a Tarxien per conèixer els vestigis que 

encara es conserven de la civilització que habitava l’illa a l’edat del coure.  
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Arribada  a l’hotel, sopar i allotjament. 

DIA 4:  GOZO 

Esmorzar a l’hotel i sortida amb vaixell que ens ha de portar fins a l’illa de Gozo . 

Arribada a Mgarr, el seu port principal. Un cop a l’illa començarem visitant els temples 

de Ggantija a Xaghra, construïts entre el 3.600 i el 2.400 a. C. A continuació visitarem 

Victoria, el centre geogràfic i comercial de l’illa, una fortalesa medieval amb 

nombrosos bastions defensius que daten del segle XVII. 

Dinar en un restaurant tradicional i a la tarda trasllat a la badia de Xlendi amb 

impressionants penya-segats i aigües d’allò més transparents i a Dwera per 

contemplar l’anomenada finestra blava. Embarcarem de nou al ferri que ens ha de 

portar fins a Cirkewwa. 

Arribada i trasllat amb autocar fins a l’hotel per sopar i allotjar-nos a les seves 

instal·lacions. 

DIA 5:  PALACIO PARISIO - NAXXAR 

Esmorzar a l’hotel i sortida per visitar el Palacio Parisio, construït el segle XVIII i situat al 

centre del pintoresc poble de Naxxar. Visita del palau, passejada pels antics carrers de 

Naxxar. Dinar, temps lliure i tornada al nostre hotel.  

Sopar i allotjament. 

DIA 6:  MALTA - BARCELONA 

Esmorzar, check out i trasllat al centre de la ciutat de La Valetta per visitar la ciutat i els 

seus canals. Una magnífica ciutat fortalesa construïda pels Cavallers de l’Ordre de Sant Joan, 

tot i que abans governada per fenicis, grecs, cartaginesos, romans, bizantins i àrabs. Amb 320 

monuments catalogats, La Valetta és la capital amb major concentració d’història del món. 

Acompanyats d’un guia descobrirem els indrets més interessants de la part antiga de la ciutat 

i visitarem els jardins Upper Barraca amb esplèndides vistes sobre les fortificacions i els 

profunds ports de Marsamxett i Grand Harbour. Dinar i temps lliure.  

Trasllat a l’aeroport de Malta per realitzar tràmits de facturació i embarcament en el 

vol que ens ha de portar de tornada a Barcelona i que surt a les 20:40. Arribada 

sobre les 22:55, recollida d’equipatges i tot seguit bus que us porta a Solsona.  

Fi del viatge. 
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PROPOSTA HOTELERA I PREUS amb 40 participants 

ITINERARI 
HOTEL 3* Superior / 4* 

Preu per persona en habitació doble 1.195 € 

Suplement per persona en habitació individual 190 € 

Suplement 35-39 participants 40 € 

Suplement 30-34 participants 80 € 

 
IMPORTANT! 

• Condicions i preus a dia d’avui (tot subjecte a disponibilitat). En el 

moment de reservar en ferm caldrà actualitzar-ho tot (sobretot els vols que 

varien de preu). 

• Cas de ser menys de 30 persones, el viatge s’anul·larà. 

CONDICIONS 

Inclòs al preu: 

➢ Bitllet d’avió en classe turista Barcelona – Malta – Barcelona, 1 maleta a bodega, seient 

assignat i taxes incloses. 

➢ 5 nits d’estada en habitació doble o individual a l’hotel seleccionat. 

➢ Autocar modern i confortable per realitzar la ruta i els trasllats detallats. 

➢ Règim de pensió completa (primer servei: esmorzar del segon dia – últim servei: dinar del 

dia 6). 

➢  Visita amb guia local tots els dies, des de l’esmorzar fins l´arribada al hotel a la tarda.  

➢ Totes les entrades indicades. 

➢ Bitllet de vaixell per anar a Gozo. 

➢  Assegurança mèdica i de cancel·lació.  

➢ Taxes d’estada a l’hotel. 

➢ Taxes d’aeroport. 

➢ Bus Solsona-Aeroport BCN i Aeroport BCN-Solsona . 

No inclòs al preu: 

➢ Begudes als àpats, maleters i extres a l’hotel i/o restaurants. 

➢  Entrades, visites i guies no indicades a l’itinerari. 



Aula d’Extensió Universitària - Solsona 
 

 
 
5       

 

PAGAMENT DEL VIATGE 
 

• El viatge s’abonarà en dos terminis: 

• Un primer ingrés de 600 euros que es transferirà al compte de l’Aula, 

com a molt tard, el dia 9 de març (cal fer la reserva en ferm ben aviat). 

• Un segon ingrés amb la resta de l’import durant el mes d’abril. Ja us 

indicarem la data final. 

• Ingressos a CaixaBank, al compte ES11.2100.0081.9102.0033.7028. 

Si teniu qualsevol dubte o voleu algun aclariment, estem a la vostra disposició. 

Salut! 

 

La Junta 


