
 

                                              

Описание на някои индивидуални VIP турове с продължителност до 4-5 часа: 

1. 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, с морската си гледка и с яхтите 

        
След кратък престой „на кафе“ край залива-срещу крепостите на Валета- ще направим и пълна обиколка около 

тях достигайки до основните пристанища посрещащи 2-5 круизлайнера дневно. Продължителност -3 часа                                
 

По време на тура, ще минем и покрай доста ресторанти, които ще ви препоръчаме. 

 

2. 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.  

 

3. 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 . 

                             
 



4. Столицата Валета и посещение на Casa Rocca Piccola- палат от 16 век, първоначално дом на рицаря Пиетро Да 

Рокка, а сега-на 9-я Маркиз Де Пиро. Обширните стаи са обзаведени с изящна мебел, картини, сребърни украшения и 

стотици други вещи, които ‘ оживяват ‘от разказа на самата маркиза Де Пиро.  

 

 ЗАБЕЛЕЖКА – всички екскурзии се предплащат при заявяването им 

- при анулации направени  1 ден преди провеждането се заплаща неустойка от 50%. (за Сицилия – 100% ) 

- при анулации направени в същия ден на провеждането, неустойката е 100% 
 

Към програматa можем да предложим и организираме и: 

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

-вечер в типичен малтийски ресторант, предлагащ изключителен уют и дегустация на местни вина + рибна  вечер  

(3 вида риба) или италианска вечер (Pasta night - 3 вида специалитети); или задушен заек  

-малтийска фолклорна вечер с барбекю и местно вино  

- вечеря край красивия яхтен залив на х-л Хилтън / комплекс Portomaso 

 

 

ДРУГИ – СТАНДАРТНИ ИНДИВИДУАЛНИТЕ ВИП-турове  

включват 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 на български език и придружаване от представител на фирмата  

- няма ограничение за спиране по време на тура за снимки или почивка 

- всеки тур започва и заършва в хотела, където сте настанени 
- ползвате самостоятелна кола/микробус 

 

Вид екскурзия 
общо за 

2 души 

общо за 

3 души 

общо за 

4 души 

общо за 

5 души 

общо за 

6 души 
 

ВАЛЕТА 
 

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 

 

 

СИНЯТА ПЕЩЕРА  

или  

СЕЛИЩЕТО НА ЗАНАЯТИТЕ 

+ 
БОТАНИЧЕСКАТА ГРАДИНА  

 

 

90 90 100 155 

 

 

 

 

 

ВАЛЕТА + CASA ROCCA PICOLA 
  

140 165 215 285 275 

 

ТРИТЕ ГРАДА И СИНЯТА ПЕЩЕРА 
 

 

2-3 д.: 120   за групи над 4 души     от 30 до 50 евро / на човек 
  

 

 

ИНФОРМАЦИОННО- 

ОПОЗНАВАТЕЛЕН ТУР 
 

 

 

70 70 80 115 120 

     децата, заемащи седалка в микробус заплащат пълната тарифа-намалена само с цената на входните такси  

записалите 2 индивидуални тура ползват 10 % намаление за всеки следващ и 5 % - за групови екскурзии 


