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И Н Ф О РМ А Ц И О НЕ Н Т У Р
препоръчваме да организираме тура през първия ден от престоя
Информационният тур е един от най-популярните, които нашата фирма предлага и винаги е бил харесван от
нашите клиенти. Той има за цел да запознае туристите с най-популярните градове/райони на Малта, места за
развлечение /барове, ресторанти, клубове. ВКЛЮЧВА панорамна обиколка на градовете Тажбиш, Слима и
Ст. Джулианс, Пемброк, като по-голямата част минава по крайбрежния булевард. Така ще може да се
придобие по-богата представа за стара-уникална, както и за съвременната архитектура на Малта. Турът е
придружен и с коментар за икономика, социална политика, стандарт на живот, обичаи...
Обикновено започваме с обиколка около Ст. Джулианс, разположен на два последователни залива. Това е найголемият и популярен туристически град на острова, наситен с хотели и многобройни ресторанти, кафенета,
барове, клубове, дискотеки, кина, боулинг, малък МОЛ и няколко бутикови аутлета. Едно от забележителните
места, където ще спрем е известният комплекс Портомасо, предлагащ красива архитектура, хотел Хилтън,
бизнес център и няколко ресторанта и кафенета, разположени около впечатляващ яхтен залив.
/ При настаняване на туристите в Слима се отправяме първо към Ст.Джулианс/

След това продължаваме по крайбрежния булевард към Слима – вторият по значимост в туризма град,
предлагащ също хотели и множество ресторанти край морето, както и многообразие на магазини и шопинг
центрове. Ще навлезем в „сърцето“ на Слима за да усетите характерна Малта с нейната архитектура и
спокойствие. Турът ще ни отведе и до пристанището, от което тръгват малките круизни екскурзионни
корабчета....и от тук е първата гледка към внушителните крепостни стени на Валета.

По-нататък се отправяме към един от красивите и впечатляващи с архитектурата си райони –Тажбиш.

заведение

гледка към крепостите

По желание - кратка почивка – на кафе в едно от крайбрежните заведения срещу крепостите на Валета
следва обиколка около крепостните стени на Валета – край морето, от където ще се открие гледка към
историческите Три града (първото заселничество на Ордена). Спирайки пред внушителната болница на
рицарите, следва кратка информация за Рицарския Орден. Продължаваме край старите митнически и стокови
складове и ще направим кратка пешеходна разходка около тях за да се насладим на новия им впечатляващ
архитектурен дизайн, допълнен и с поредица заведения. По обратния път се завръщаме до хотела.

ЦЕНИТЕ СА ВАЛИДНИ до 31.10.2019 и са за ТУРИСТИ, НАСТАНЕНИ В СЛИМА И СТ.ДЖУЛИАНС
– за група 28 – 33 д. = 12 евро на човек /
- за група
9 – 13 д. = 20 евро на човек
- за група 20 – 27 д. = 15 евро на човек
- за група 5 – 8 д. = от 150 до 175 eвро общо
- за група 14 – 19 д. = 17 евро на човек
- индивидуални туристи 2 - 4 д. = 80-90 евро общо
За туристи настанени в Ст.Паулс Бей (Буджиба, Аура) – доплащане от 2-3 евро на човек

