
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Нашите предложения за екскурзии в Малта 
   за периода около Нова Година   

 

 

   

Cтарата столица МДИНА  
Ще се насочим към вътрешността на Малта, отличаваща се с типичния малтийски пейзаж и ще преминем край един 

от красивите градове, открояващи се със спокойствие и изящна архитектура. След около 20 мин. ще пристигнем в 

Мдина, където ще направим разходка из живописните улички на този средновековен град-крепост (първата столица 

на Малта). Мдина е наречена още и ”Град на тишината” - най-вероятно защото тесните му улички се огласят само от 

туристите и малкото местни обитатели, наследници на старите благородници. Следва посещение на една от най-

забележителните катедрали ”Св. Павел” и разглеждане на крепостните укрепления, откъдето се открива панорамна 

гледка към острова. Турът ще продължи с посещение на селището на занятите или на ботаническата градина. 

                                                                                                 

                                                                                                                                
    

          Съвременната столица ВАЛЕТА   
Турът започва от хотела. След около 20 мин., минавайки през известното предградие Флориана, спираме пред 

входната арка на Валета. Ще посетим градината  Upper Baraccas, откъдето се открива прекрасна гледка към 

пристанищата и към крепостите на историческите Три Града. Продължава разказът за историята на Малта и  

Валета. След това е предвидена разходка из столицата покрай няколко значими исторически сгради – 

седалищата на португалския, италианския и френския клонове на Ордена на Рицарите,  

внушителните сгради на Съда и Парламента, Палатът на Великите магистри (днешното седалище на 

Президента), ще посетим внушителната барокова катедрала ”Св. Йоан Кръстител”-патронът на Рицарския 

Орден. В тази изключителна и богато декорирана катедрала ще научите интересни факти за живота на 

ордена и ще видите някои от най-прочутите произведения на стари италиански майстори, и музеите на 

Караваджо и на фламандските гоблени. В музея на Караваджо е изложена най-голямата известна негова 

картина и единствената, на която той се е подписал – „Обезглавяването на Св.Йоан Кръстител“. Следва 

посещение на музея на прочутите старинни фламандски гоблени.  Накрая е предвидено свободно време.                     

           
                                            



 

 

  Инфолмационно-опознавателен тур- един от най-интересните, които нашата фирма предлага. 

Ще ви запознаем с  най-популярните градове/райони на Малта, места за развлечение /барове, ресторанти, 

клубове. ВКЛЮЧВА  панорамна обиколка на градовете Тажбиш, Слима и Ст. Джулианс , като по-

голямата част минава по крайбрежния булевард.  

Обикновено започваме с обиколка около Ст. Джулианс, разположен на два последователни залива. Това е 

най-големият туристически град на острова, наситен с хотели и многобройни заведения, ресторанти, кина, 

боулинг, малък МОЛ и няколко бутика. Едно от забележителните места, където ще спрем е известния 

комплекс Портомасо, предлагащ красив средиземноморски комплекс, хотел Хилтън и разнообразни 

ресторанти и кафенета, разположени около впечатляващ яхтен залив. 

        
    

 След това продължаваме по крайбрежния булевард до Слима – вторият по значимост в туризма град, 

предлагащ също хотели и множество ресторанти край морето, както и многообразие на магазини и шопинг 

центрове.  Ще спрем за кратко край пристанището, от което тръгват малките круизни екскурзионни 

корабчета. След това ще навлезем и в стария градски център за да се усети типичната малтийска атмосфера.  

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

       
 

Следва обиколка около крепостните стени на Валета – край морето, от където ще се открие гледка към 

историческите Три града (първото заселничество на Ордена), ще минем край старите митнически складове и ще 

направим кратка пешеходна разходка около тях за да се насладим на новия им впечатляващ архитектурен дизайн, 

допълнен и с поредица заведения - ресторанти, кафенета, барчета, клубове.   

              
                                                                                                                                                       



========== 
ПРИ НАЛИЧИЕ НА КОНКРЕТЕН ИНТЕРЕС можем да организираме и допълнителни екскурзии – Трите 

исторически града, красивата местност Синята пещера, селището на занаятите. Някои от дестинациите могат да 

бъдат съчетани. Например Мдина в комбинация с Palazzo Parisio и с посещение на внушителната черква в Моста 

(P.Parisio e един от най-красивите палати в Малта, построен през 17 век и преоборудван в края на 19 в. Тук ще се 

възхитите на блестяща вътрешна и външна архитектура и на прелестните симетрични италиански градини.  

    
 
По пътя за Мдина задължително се отбиваме в гр.Моста за да се възхитим на впечатляващата външна и вътрешна 

архитектура на най-голямата черква – третата по големина в Европа, строена с безподпорен купол. 

 

Продължителността на екскурзиите е около 4 часа. 

Базирайки се на професионалния ни опит считаме, че това е най-оптималната продължителност за да 

усетите всяка екскурзия и като част от Вашата почивка, а не като натоварване. Посочените турове ще 

бъдат с екскурзовод, на български език и с придружител от фирмата.   

Групата ще ползва самостоятелен транспорт – само за гостите на MARIANNA CO.LTD 

 
 
 

В качеството си на лицензирана фирма за организиране на екскурзии, Ви уверяваме в отлична организация 

на предложените турове.  

 

-Цените на екскурзиите ще варират-според броя участници.Децата до 12 г.заплащат намалена тарифа 
 

 

 

ИНДИВИДУАЛНИ турове включващи и всички входни такси в музеи, катедрали.  
 

 

ПРЕДИМСТВА 

- свободен избор на маршрут, ден и час на организиране и без ограничение за броя на туристите 
- екскурзоводско обслужване и придружаване от представител на фирмата с превод на български език 

- ползвате самостоятелна кола/микробус; няма ограничение за спиране по време на тура за снимки или почивка  

 

Вид екскурзия 
общо за 

2 души 

общо за 

3 души 

общо за 

4 души 

общо за 

5 души 

общо за 

6 души 
 

ВАЛЕТА + катералата  

+ обиколка около крeпостните стени 
 

130 150 190 250 260 

 

 

MДИНА  +PALAZZO PARISIO  

+ ЧЕРКВАТА  В МОСТА  
 

 

140 165 235 300 310 

 

 

MDINA + БОТАНИЧСКАТА ГРАДИНА 

или  
МДИНА + СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 

 
 

120 130 185 240 250 

СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 

+ 
БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА  

 

 

90 90 100 155 

 

 

 

 

ВАЛЕТА + CASA ROCCA PICOLA  140 165 215 285 275 
  

ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЕН ТУР 
 

60 70 80 115 120 

За туристи настанени в Буджиба/Аура има доплащане 


