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НАШИТЕ СПЕЦИАЛНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЗА ИНДИВИДУАЛНИ/VIP турове:
1. Информационно-опознавателен VIP тур из най-популярните райони на Малта и техните забележителности,
придружен с беседа / запознаване с Малта - история, култура, стандарт, възможности за образование. Турът е с
кола/микробус и ще започне с обиколка на St.Julians/най-популярният туристически град на Малта/, ще спрем
край уникалния комплекс Портомасо и ще продължи по крайбрежния булевард към Sliema/Слима. Ще минем и
покрай известните търговски улици на града, центъра с типичните малтийски сгради с еркерните си многоцветни
балкони, пристанището и няколко красиви залива. Следвайки ги, продължаваме до район Тажбиш, впечатляващ с
уникалната си архитектура от колониалното време, с морската си гледка и с яхтите

Ще дадем възможност и за кратък престой -„на кафе“ край залива-срещу крепостите на Валета- ще направим и
пълна обиколка около тях достигайки до основните пристанища, посрещащи 2-5 круизлайнера дневно. По време
на тура, ще минем и покрай доста ресторанти, които ще ви препоръчаме. Продължителност -2.5 до3 часа
3. Мдина – старата столица на Малта с посещение на Палата Паризио и Моста – около 4 – 4.5 ч.
Ще се отправим към централната част на острова, където е разположена старата столица Мдина. Градът, който е
средновековна крепост-първата столица, е известен и с други имена ”Град на тишината”; най-вероятно защото
тесните му улички се огласят само от туристите и малкото местни обитатели или „Градът на благородниците“ –
основно населяван от местната аристокрация. Не напразно рицарите от известния Орден на Хоспиталиерите
„Св.Йоан Кръстител“ са положили именно тук клетва да защитават населението на острова от нападения и да
дадат своя принос за развитието му...и още много, много причини този знаменателен град да се счита за една от
най-важните забележителности на Малта, за които ще научите от нашия богат разказ за историята му.

Разходката около централния площад непременно ще ви впечатли с различието на архитектурните стилове.
Очаква ви и красивата панорамна гледка, която се открива от високите крепостни стени
http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Malta%20-%20Mdina?sort=4&page=1

След това чаровно кътче от Малта, ще посетим един от най-красивите палати в Малта - Palazzo Parisio, не
напразно наречен „Малкият Версай” – отразяващ тенденциите на външната и вътрешна архитектура от 19-20 век
- с красиви екзотични градини и впечатляваща мебелировка; входната такса е включена в офертата

http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Malta-Palazzo%20Parisio?sort=4&page=1

По-нататък нашата екскурзия ще продължи до гр. Моста за да посетим най-внушителната черква на острова – с
прекрасната си вътрешна и външна архитектура и 3-тата по големина в Европа с безподпорен купол. А и самият
факт, че по време на Втората световна война върху нея пада бомба, която не е избухнала, я прави изключително
популярна забележителност

4. Историческите ТРИ ГРАДА – първото заселничество на рицарите и тяхната първа столица.
Тук ще видите уникални сгради от ранните векове, някои от седалищата на различните клонове на Ордена, както
и знаменателния форт Анжело-дал най-мощната отпора срещу войските на Сюлейман Великолепни през 1565 г.
Предвиждаме и малка почивка в някое от многобройните заведения край залива с впечатляващи яхти. / 4 часа

http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Malta%20-%20the%203%20historical%20cities?sort=4&page=1

5. Столицата Ла Валета – продължителност 4 ч.
Турът минава за кратко по магистрала, от където се открива гледка към Малтийския университет, разполoжен в красив
парк-на хълм. Продължаваме към района Мсида и покрай впечатляващ залив, а след това навлизаме в предградието на
Валета-Флориана. След пристигането във Валета – следва посещение на градините на Италианските рицари, разположени
над пристанищата на Малта, предлагащи прекрасна гледка към крепостните стени и към историческите Три града. След
това е предвидена разходка из столицата, като се обръща внимание на няколко значими исторически сгради – бивши
седалища на различни клонове на Малтийския Орден на Хоспиталиерите. Следва посещение на катедралата Св.Йоан
Кръстител и на намиращите се в нея музеи 1.Караваджо (с най-горлямата известна негова картина и единствена с подписа
му), 2.изящните фламандски стенни гоблени. ( входните такси са включени в офертата ) . Преди тура е предвидена и
обиколка около внушителните крепостни стени на Валета, датиращи от 1570 г.

http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Malta%20-%20%20VALLETTA?sort=4&page=1
По желание можем да удължим продължителността на тура / срещу минимално доплащне / и да включим и посещение
на Casa Rocca Piccola- палат от 16 век, първоначално е бил дом на рицаря Пиетро Да Рокка, а сега - на 9-я Маркиз Де Пиро.
Обширните стаи са обзаведени с изящна мебел, картини, сребърни украшения и десетки други колекции и вещи, които „
„оживяват“ чрез разказа на екскурзовода (понякога и самата Маркиза Де Пиро води тура).
6. Природната забележителност – Синята пещера с посещение на парка на мегалитните храмове.

Ще се отправим на юг за да видим тази доста популярна природна забележителност-наподобяваща тази на Капри,
но по-голяма. Изкачвайки се по малък хълм следва спускане към морето покрай внушителни скали във формата
на урва наподобяваща фиорди. Препоръчваме и кратко пътуване с лодка около пещерите, естествено оформени
около брега и предлагащи . .„различен цвят“ на дъното на всяка пещера – една от които разбира се е и самата
Синя пещера.

Турът ще продължи към храмовете Хаджар Им и Мнайдра /The Ħaġar Qim & Mnajdra Temples - “стоящите камъни“, които
датират отпреди около 3 600 години и са разположени на високия морски бряг с изглед към миниатюрния остров Филфла.
На мястото на храмовете са открити много артефакти като олтари за жертвоприношения на животни и каменни статуетки,
най-вече на богинята –майка. Храмовете показват изключителното майсторство на неизвестните древни строители, както и
познанията им по астрономия. Забележителен е фактът, че по време на лятното и зимното слънцестоене първият слънчев
лъч на деня минава точно през главния вход на единия от храмовете.
Програмата за посещението вкючва и интересен кратък филм с 3- измерни ефекти, за храмовете и тяхната древна история,
а така също музей на артефакти .

ПРЕДИМСТВА НА ИНДИВИДУЛНИТЕ ВИП ТУРОВЕ
- свободен избор на ден и час на организиране на тура и без ограничение за броя на туристите
- екскурзоводско обслужване на български език и придружаване от представител на фирмата
- няма ограничение за спиране по време на тура за снимки или почивка

- всеки тур започва и завършва в хотела, където сте настанени
- ползвате самостоятелна кола/микробус

Вид екскурзия

общо за
2 души

общо за
3 души

общо за
4 души

общо за
5 души

общо за
6 души

ВАЛЕТА-с посещение на Катедралата
( при посещение и на Casa Rocca Piccola
се доплаща 12 евро на човек )
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MДИНА + PALAZZO PARISIO
+ ЧЕРКВАТА В МОСТА

(по желание-посещение и в катедралата
срещу такса 5 евро на човек)
MDINA + БОТАНИЧСКАТА ГРАДИНА
или
МДИНА + СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ
/ + вход в катедралата – 5 евро на човек /
СИНЯТА ПЕЩЕРА

+ мегалитните храмове HAGAR-QIM
( ХАДЖАРИМ )

/ вход за храмовете – 10 евро на човек /
или
ТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ГРАДА
ИНФОРМАЦИОННО ОПОЗНАВАТЕЛЕН ТУР

Заб. Всички турове се заплащат предварително – при заявяването им, което ви гарантира на 100% тяхното
провеждане и организация. Анулирането им след заявката може да стане без неустойки над 7 дни преди
провеждането.

