
УВАЖАЕМИ ГОСТИ НА СТРАНИЦАТА НИ, 
 

  ТУК ЩЕ НАМИРАТЕ НАШИТЕ АКТУАЛНИ НОВИНИ И ПРОМОЦИИ 
 

 

 
     

Поради проявен интерес от много наши клиенти, фирмата регистрира нова дейност:   

консултации при покупка и експлоатация на недвижима собственост в Малта   
( апартаменти, къщи, вили, хотели, дори и палати от 16-18 век... ) 

Ще Ви дадем пълна информация за предимствата на Малта 
 

 

 

          
                 

ПРЕДЛАГАМЕ И КОНСУЛТАЦИИ / УСЛУГИ ПО РЕГИСТРАЦИЯ НА ФИРМИ  В МАЛТА,  

ВКЛЮЧВАЩИ И ПРОФЕСИОНАЛНО СЧЕТОВОДНО ОБСЛУЖВ АНЕ  
 

 
 

Нови дестинации за езикови курсове и младежки ваканции  
     испански  –    в Испания :  Барцелона, Малага, Мадрид, Палма Де Майорка  

немски  –       в Германия:  Франкфурт, Дюселдорф;  

английски  -   в Англия:  Лондон и Брайтън; в Канада (Торонто) ;  в САЩ (Майами и др.)  
 

 
 

 

 

СПЕЦИАЛИЗИРАН КУРС CAMBRIDGE завършващ с изпит за сертификат 

начална дата на курса –1 април 2013 с продължителност 11 седмици,  

 

 

СУПЕР ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ ЗА НАСТАНЯВАНЕ ВЪВ ВСИЧКИ ХОТЕЛИ до 28.2.2013 

Примерни промоционални оферти за настаняване в:  

 

1. IMPERIAL  HOTEL- 3*** -Superior   Район “Слима” 

http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20IMPERIAL%20-%203%20%20Superior/ 
 
 
 

Това е едно бижу с класическа и историческа стойност, датиращо от Златната ера на 19 век. Основан през 1865 г. 

Хотельт дава представа за Викториянския период, когато Малта е била една от перлите на Британската Империя. 

Интересната стьлба, водеща от фоайето кьм стаите е една от архитектурните забележителности от старите времена, а 

мебелировката вьв фоайето ще ви наведе кьм мисли за рицарското време....Хотелът е в стар стил, просторно фоайе и 

бар, зала за игри и някои уреди за фитнес,  голяма красива градина с басейн. Намира се на тиха улица, в близост  (5-10 

мин.пеша) до крайбрежния булевард и до сравнително голям плаж, в близост до шопинг-центьра на Слима и до 

всички комуникации. Стаите са широки, удобни, с климатик, ТВ-сателит, ел.чайник ( чай и кафе  се предоставят  

безплатно). Част от стаите са с изглед към градината (срещу минимално доплащане )– препоръчваме ги !  ХОТЕЛЪТ Е 

МНОГО ПОДХОДЯЩ ЗА ХОРА НА ВЪЗРАСТ НАД 40-50 Г., ИЛИ ЗА СЕМЕЙСТВА С ДЕЦА ИЛИ ЗА ОНЕЗИ, КОИТО 

ПРЕДПОЧИТАТ СПОКОЙСТВИЕТО 

Цена на ден/на човек/в двойна стая за периода 3.1.-28.2.2013: 24 евро на база нощувка, закуска и вечеря; 

За периода 1-24 март 2013: 32 евро при същите условия. (Цените за престой над 5 дни) 

 
                                  

2. MARINA  4**** SUPERIOR  - най-добрият 4-звезден хотел в Малта 
http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Corinthia%20Marina/ 

 

принадлежи към известната европейска верига  CORINTHIA GROUP. Разположен е на много красиво и 

тихо място и на залив с малък пясъчен плаж. Комплексът, включващ и  SAN GORG - 5***** предоставя 

всичко, което  е необходимо за пълноценна почивка (фитнес зала със закрит басейн и сауна, плажен 

комплекс с 5 басеина, 13 ресторанта и кафенета, водни спортове! Модерно оборудваните стаи и луксозни 

апартаменти–всички с морски изглед - предлагат задължителните удобства за тази категория.  Хотелите 

осигуряват безплатен превоз до и от Валета и Слима. В непосредстевна близост са за разположени много 

бройни ресторанти, клубове, барове, дискотеки, кина, боулинг, малък МОЛ и др.магазини. 
Цена на ден/на човек/в двойна стая с морска гледка– 30 евро на база закуска и нощувка 

http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20IMPERIAL%20-%203%20%20Superior/
http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Corinthia%20Marina/


 

 

GOLDEN TULIP VIVALDI  - 4**** - gold 
http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Vivaldi/ 

 

Хотелът  е разположен в Сан Джулиънс - район Пачевил-центъра на забавленията и на 2 мин. от морето. В 

хубав луксозен стил (привличащ още от фоайето), с ресторант  и басейн  на покрива. Vivaldi е част от 

холандската верига “Golden Tulip”. Всичките 205 стаи са с климатик, директна телефонна линия, връзка за 

персонален компютър, минибар, сешоар, TV-satelit. Повечето от стаите и апартаментите имат прекрасен 

изглед към морето, друга част са с частичен морски изглед и с изглед кьм градините на казиното и хотел 

Westin-5***** Ресторант с много богато меню за закуска и вечеря, дневен бар, луксозен нощен бар, сауна, 

турска баня и вътрешен басейн, фитнес зала и аеробик- център също допринасят за почивката на гостите. 

Препоръчваме стаите SUPERIOR с частичен морски изглед и с изглед към градините на казиното 
Цена на ден/на човек/в двойна стандартна стая– 22 евро на база закуска и нощувка. За Superior: 28 eвро 

 

 

 

3. INTERCONTINENTAL–5**** Deluxe  
http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Intercontinental/ 

Удобно разположен в района St. Julians-на залива Сейнт Джордж, хотелът е в непосредствена близост до най-

оживената търговска част и района на забавленията с множество барове и дискотеки. Хотелът разполага и с малък 

частен пясъчен плаж – само на 3 мин. INTERCONTINENTAL предлага първокласен комфорт, безупречно обслужване 

и голяма гама от разнообразни услуги за пълноценна почивка, както и шест ресторанта с  кухня  от различни страни в 

света. На покрива на хотела е разположена красива градина , от която се открива зашеметяваща гледка към лазурното 

Средиземно море. В  центъра й-голям плувен басейн привлича с кристалната си вода. Естествено продължение на 

хотела е Студиото за красота, фитнес центъра  и вътрешен басейн със затоплена вода.  

Intercontinental - идеален  Сity  хотел за бизнесмени и семейства е синоним на елегантност, гостоприемство и 

обслужване, на съвременно ниво на дизайн, стил и модерен комфорт. Всички стаи предлагат лукс, сейф,  връзка за 

компютър, индивидуален климатичен контрол, минибар, сателитен канал, ютия и дъска за гладене, перални услуги. 

КЛУБ-ПАНОРАМИТЕ СТАИ са на най-високите етажи и предлагат красива гледка. Гостите настанени там ползват 

през деня безплатно разхладителни напитки, леки закуски, интернет, специален лоби-бар и рецепция, коктейли и 

алкохолни напитки-само преди вечеря. 

Цена на ден/на човек/в двойна стая Де-Лукс за периода 3.1.-28.2.2013: 40 евро на база нощувка, закуска 

 

 

 

 

 

 
========================================== 

 

 

 

за улеснение при запитванията относно нашите програми въведохме български телефон 02-462 7305   

с цената на нормален градски / междуградски разговор  ( задължително набирате 02 ) 

http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Vivaldi/
http://s232.photobucket.com/albums/ee95/MALTA7/hotel%20Intercontinental/

