
 

 

 

МАЛТА – ЕДНА ОТ ПЕРЛИТЕ НА СРЕДИЗЕМНОМОРИЕТО 

 

Каквото и да предприемете по време на почивка в Малта, Вие ще запазите ярък спомен от престоя си на този 

малък архипелаг, с неговото  богатото историческо наследство и неповторимо крайбрежие. Описват Малта 

като един голям музей на открито. 

Характерно за Малта е разнообразието. Където и да отседнете на острова, няма да сте далеч от хилядолетни 

исторически паметници, от културни забележителности, от крайбрежната ивица, от многобройните заведения 

- кафенета, барове, дискотеки, ресторанти или от пъстроцветни пазари...Дори и при най-кратък престой ще 

имате възможност да се насладите на вкуса на изкушенията, които островите предлагат. 

Когато и да посетите Малта, слънцето, сърдечните малтийци и кристалните води на Средиземно море ще Ви 

устроят гостоприемно посрещане в страната си, изпъстрена с невероятни морски пейзажи – ще Ви предложат 

пътешествие в миналото и настоящето.  

Тук историята оживява и хармонизира със Средиземноморската радост от живота…и Вие имате възможност 

да сте част от нея... 

Изживейте мечтите си и ни се доверете за да организираме Вашето сватбено пътешествие на този 

чаровен остров. Ще се погрижим за Вашето посрещане и придружаване, ще Ви дадем ценни съвети за 

един ползотворен престой  
А за настаняването сме подбрали и препоръчваме  няколко от многобройните хотели – всеки със своя уют и 

съответен на категорията си лукс. Общото между тях е, че всичките са разположени в абсолютния център на 

най-оживения туристически курорт на Малта – Сент Джулианс.  

Тук туристическата индустрия няма залез и изгрев през всичките  сезони! Районът, известен като център на 

нощния живот или ако щете - като центърът на купона - предлага невероятно многообразие на заведения – 

барове, дискотеки, кафенета, клубове, ресторанти, кина, шопинг център, малък плаж... 
 

 

Хотел Valentina 3 *** – съчетал два различни вътрешно-архитектурни стила, които ще Ви омаят още 

от фоайето, а ресторантите към него се славят като едни от най-популярните в Малта. Всички стаи са 

оборудвани с климатик, ТВ-сателит и хладилник, Wi-Fi 

 

CAVALIERI 4**** идеално разположен край морски залив, свързващ двата най-популярни 

туристически района на Малта и в непосредствена близост до множество ресторанти и барове...а от 

стаите се откриват прекрасни гледки към площадката с басеина, залива или яхтеното пристанище 

 

Хотел Golden Tulip Vivaldi 4 ****  
един от хотелите на известната холандска верига Golden Tulip ще Ви предложи луксозно настанявне в стая 

Superior - с прекрасна гледка към морето и красивите градини на казиното – но ще заплатите цена за 

стандартна стая. Тук ще намерите всички удобства, които се полагат за тази категория, а богатството на 

кухнята ще Ви даде възможност да се насладите и на средиземноморски специалитети. 

 

CORINTHIA MARINA 4**** Superior – може би най-добрият и луксозен 4-звезден хотел, предлагащ 

стаи само с морска гледка 

 

5***** хотели: Westin Dragonara, Hilton, Intercontinental, Radisson, Corinthia Palace, Corinthia San Gorg–

който и хотел да изберете няма да сбъркате в избора си - първокласен комфорт, безупречно обслужване и 

голяма гама от разнообразни услуги за пълноценна почивка– това е което трябва да очаквате. 

 Разгледайте моля галериите със снимки от хотелите http://www.welcome-to-malta.com/hotels.php 
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