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                                                              за  е к с к у р з и и  и  т у р о в е 
    с придружаване, професионален екскурзовод  и беседа на български език  

 
ТУР 1. СТАРАТА СТОЛИЦА–КРЕПОСТТА МДИНА – в съчетание с Палата Паризио и уникалната 

черква-ротонда в гр.Моста ( с включени всички входни такси ) продължителност – 5 ч.   

Екскурзията започва от хотела  и се пътува до 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. 

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

 

 

Очаква ви и красивата панорамна гледка, която се открива от високите крепостни стени 

М   А   Л   T   А   
- история, култура, забележителности - 
с тях ще Ви запознае нашата програма 

 

http://www.welcome-to-malta.com/
mailto:mariana@onvol.net
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;  

       
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 прекрасна 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                                                  

 
 

ТУР  1-А – МДИНА в съчетание с ботаническата градина и Моста – продължителност 4 ч.  

 

ТУР 2. ТРИТЕ ИСТОРИЧЕСКИ ГРАДА в съчетание с посещение на една от природните 

забележителности – СИНЯТА ПЕЩЕРА - продължителност – 5 ч.  

Трите града – точно тук са акостирали за пръв път рицарите, където са изградили  своята крепост – Биргу, 

дали й името на защитното укрепление на остров Родос, от където са дошли през 1530 г. 

Пешеходната разходка ще ви запознае с изкючителни старинни сгради, сред които и бивши седалища на 

някои от клоновете на Ордена. Ще минем и покрай историческата крепост форт Анжело, дала най-голям 

отпор на армадата на Сюлейман Великолепни през 1565 г. 

А почти отвсякъде заобикалящата гледка към красивите корабни и яхтени пристанища непременно ще ви 

накара отново да се върнете тук. 

  

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


        
 

Турът ни ще продължи към една от най-красивите природни забележителности–СИНЯТА ПЕЩЕРА- красив 

залив към който от хълма на сушата се спускат внушителни скали като фиорди. Разстилайки се по 

крайбрежието те образуват многобройни пещери, в чиито води изумително рефлектират различни цветове от 

дънната флора.  Най-голямата от тях и с най-интересна форма е Синята пещера. По желание пещерите могат 

да се обиколят с лодка за около 20 мин. (допълнително заплащане – 6 евро ) 

 
https://www.google.com/search?q=blue+grotto+malta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NZXXVMOkDuf_ywOCjoDgCg

&ved=0CDsQ7Ak&biw=1280&bih=885 
 

 

ТУР 3.- ВАЛЕТА с посещение на Катедралата и Kатедралните музеи  + обиколка на крепостите  

Турът ще започне с обиколка на крепостните стени на новата столица (около Валета). Преди това ще минем 

покрай красивото предградие Флориана и след това ще спрем на Upper Baraccas-градините на Италианските 

рицари, намиращи се над Голямото пристанище на Малта и предлагащи прекрасна  гледка към крепостните 

стени и към историческите Три града. Следва разказ за историята на Малта и в частност за построяването на 

Валета. Продължаваме с пешеходна разходка из столицата покрай няколко значими исторически сгради – по-

съвременните седалища на португалския, италианския и френски клонове на Ордена на Рицарите. Следва 

посещение на катедралата Св.Йоан Кръстител (придружено с богат разказ) и музеите на Караваджо и на 

фламандските гоблени към нея. В музея на Караваджо ще видите най-голямата негова картина и 

единствената, на която той се е подписал – „Обезглавяването на Св.Йоан Кръстител“. След посещението на 

Катедралата ще се придвижим по главната улица като ще видите и други внушителни  исторически сгради.  

         
продължителност – 4 ч.   

ТУР 3-A – удължен тур ВАЛЕТА – като към горната програма включваме посещение на Палата на 

Великите магистри и/или на CASA ROCCA PICOLA  ( по избор) - продължителност – 4 ч 

Доплащане за вход в Палата с оръжейния музей на рицарите и за CASA ROCCA PICOLA–по 10 евро на човек 

https://www.google.com/search?q=blue+grotto+malta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NZXXVMOkDuf_ywOCjoDgCg&ved=0CDsQ7Ak&biw=1280&bih=885
https://www.google.com/search?q=blue+grotto+malta&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=NZXXVMOkDuf_ywOCjoDgCg&ved=0CDsQ7Ak&biw=1280&bih=885


ТУР 4.- 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 ще започне от хотела – обиколка на St.Julians / 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 дървени многоцветни балкони, пристанището и  няколко красиви залива. Следвайки ги  продължаваме до 

район Тажбиш, впечатляващ с уникалната си архитектура от колониалното време и с морската гледка. Cлед кратък 

престой „на кафе“ край залива в близост до крепостите на Валета ще направим и пълна обиколка около тях достигайки 

до основните пристанища посрещащи 2-5 круизлайнера дневно. Продължителност – около 3 часа                                
 

 

ТУР 5. Селището на занаятите ще ви предложи да се запознаете с някои типични малтийски занаяти-производство 

на уникални предмети от ръчно надувно стъкло (можете да наблюдавате на живо процеса), средиземноморска ръчно 

писана керамика, филигран сребро, сувенири и украшения от полускъпоценни камъни, дантели и др.  

Може да се предложи в комбинация с Мдина или с инфо-тура, или с Ботаническата градина. 

 

Към програматa можем да предложим/организираме и вечери: 
 

- на терасата на х-л Golden Tulip Vivaldi-4****, от където се открива прекрасна панорамна  гледка    
 

- в типичен малтийски ресторант, предлагащ изключителен уют: 
   http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/RESTAURANT%20TA%20PAWLA?sort=4&page=1 
    + дегустация на местни вина + рибна  вечер : (3 вида риба) или  

    + дегустация на местни вина +италианска вечер (Pasta night - 3 вида специалитети); или задушен заек  
 

- малтийска фолклорна вечер с барбекю и местно вино  
 

- край красивия яхтен залив на х-л Хилтън / комплекс Портомасо 
    http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Portomaso?sort=4&page=1 
 

- в градините на палата Parisio 

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

- в един от най-изисканите ресторанти (край морето-на границата между Слима и Ст.Джулианс) – Barracuda   

    http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/restaurant%20Barracuda?sort=4&page=1 

 

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

                Децата, заемащи седалка заплащат пълната тарифа-намалена само с цената на входните такси  
 

 

П РЕД И МС ТВА  

- 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  ек ску рзи я /т ур  
общо за 

2 души 

общо за 

3 души 

общо за 

4 души 

общо за 

5 души 

общо за 

6 души 
 

ВАЛЕТА с катералата и музеите в нея  

+ обиколка около крeпостните стени 
 

138 162 206 270 284 

 
 

MДИНА  + PALAZZO PARISIO 

+ ЧЕРКВАТА  В МОСТА  
 
 

145 170 240 310 330 

 
 

MDINA+БОТАНИЧEСКАТА ГРАДИНА 

или  

МДИНА+СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 
 

120 130 185 240 250 

СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 

+ 

БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА  

90 90 100 155 

 

 

 

 
 
 

ТРИТЕ ГРАДА  + СИНЯТА ПЕЩЕРА 2-3 д.: 120   за групи над 6 души     от 40 до 50 евро / на човек 

 ИНФОРМАЦИОННО-ОПОЗНАВАТЕЛЕН ТУР 
 

70 70 80 115 120 

За туристи настанени в Буджиба/Аура има доплащане 

http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/RESTAURANT%20TA%20PAWLA?sort=4&page=1
http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Portomaso?sort=4&page=1
http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/Malta-Palazzo%20Parisio?sort=4&page=1
http://s232.photobucket.com/user/MALTA7/library/restaurant%20Barracuda?sort=4&page=1

