
 

                                      

                                 ЕКСКУРЗИИ 
 

Провеждат се с лицензиран екскурзовод на български език, с изключение на екскурзията до 

Сицилия, която е с гид на руски или английски език. Няма минимален брой участници. 

 
Ще научите всичко за историята на Малта, традициите и обичаите на хората тук. Ще посетите най-красивите 
места, които непременно трябва да се посетят. 

 
 
ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕТО НА ЕКСКУРЗИИТЕ 

 
1. Място на тръгване – улицата или алеята пред входа на хотела, в който сте отседнали 
2. Бъдете точни – автобусите не чакат повече от 3 минути. 
3. Напускайки групата по време на екскурзията непременно се информирайте къде и в колко часа е срещата 

ви с екскурзовода. При закъснение повече от 5 минути автобусът тръгва и всички закъснели се прибират 
обратно за своя сметка. 

 

 
 
ОСТРОВ ГОЗО (8 часа с обяд)  
30/12 Неделя 
60.00 евро / Деца 4 - 12 г. – 40.00 евро / Деца до 4 г. –  безплатно 
 

Гозо е вторият по големина остров от Малтийския архипелаг. Той се отличава с изобилието от зеленина и 
необичайните си тишина и спокойствие. До острова се пътува с голям и съвременен ферибот. 

С името на острова се свързва легендата за прекрасната нимфа Калипсо - дъщеря на бог Атлас. 
В началото на екскурзията ще посетите мегалитния храм Ggantja, една от първите обществени сгради 

построена от човека преди около 5 800 години. След това екскурзията продължава с посещението на мястото, 

където се намира пещерата на нимфата Калипсо. От тук се открива гледка към най-красивия пясъчен залив на 
малтийския архипелаг – Ramla Bay. 

Очаква Ви вкусен обяд в ресторанта намиращ се пред старинната крепост “ Цитаделата “ в центъра на 
столицата на Гозо – Рабат.  

Следобяд екскурзията продължава по старинните улици на столицата  Рабат до базиликата Св. Георги. 
Екскурзията завършва с посещение на най-почитаното от малтийци място за религиозно поклонение – 

базиликата Та Pinu.  

През време на екскурзията може да си купите сувенири направени от жителите на Гозо, които се славят като 
изкусни майстори на народните занаяти. 

 
 
НАЙ – ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИТЕ МЕСТА В МАЛТА (8 часа с обяд)  
31/12 Понеделник 
65.00 евро / Деца до 12 г. – 40.00 евро 

 
Валета – столицата на Малта. Градът е построен веднага след победата на ордена на рицарите Йоанити над 

армията на Сюлейман Великолепни. Архитект е Франческо Лапарели – главен военен архитект на римския 
папа. Валета е първия европейски град, в който всичко е проектирано преди да бъде построено. Автобусът ще 

Ви остави пред крепостните врати,откъдето започва разходката по старинните улици до градините Barrakka. 

От там се открива великолепен изглед към Големия залив. В хода на екскурзията Вие ще разгледате основните 
забележителности на този пълен с история град. 

Мдина – това е древната столица на Малта. Екскурзията продължава с разглеждане на крепостните стени и 
кули построени още през IX век. Панорамата, която се открива към цяла Малта е наистина великолепна. 

Разхождайки се из града ще разгледате красивите къщи построени преди повече от 400 години. 

Моста – ще посетите най-голямата църква на острова – един архитектурен шедьовър и ще се запознаете с 
богатата история на тази сграда 

Сан Антон – Ще посетите най- голямата ботаническа градина на острова, Същата е създадена в началото на 
XVII век. Тогава е бил построен и намиращия се до нея едноименния дворец – бил резиденция на някои от 

великите магистри, на британския Генерал - губернатор а в днешни дни – лятна резиденция на малтийския 
президент. 

 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
ВАЛЕТА – Столицата на Малта  (4 часа, следобяд)  
01/01 Вторник 
29.50 евро / Деца 4 - 12 г. – 16.00 евро / Деца до 4 г. – безплатно 

 
Градът е построен веднага след победата на ордена на рицарите Йоанити над армията на Сюлейман 
Великолепни. Архитект е Франческо Лапарели – главен военен архитект на римския папа. Валета е първия 

европейски град, в който всичко е проектирано преди да бъде построено. Екскурзията започва с посещение на 
красивите градини Hasting, кръстени на името на един от британските губернатори, управлявал архипелага в 

началото на XIX век. Ще спрем пред крепостта Св Йоан една от двете крепости в Малта суверенна територия на 

Малтийския Орден. Следва посещение в горните градини  Barrakka. От там се открива великолепен изглед към 
Големия залив. Ще се разходим по улиците в ниската част на града запазени така както са построени в XVI век 

покрай многобрийните църквички и параклиси. Екскурзията завършва в долните градини Barrakka 
разположени на входа на най красивото пристанище в централното средиземноморие 

 
 
ТРИТЕ ГРАДА И СИНЯТА ПЕЩЕРА - Малтийския юг (4 часа, сутрин)  
02/01 Сряда 
29.50 евро / Деца 4 - 12 г. – 16.00 евро / Деца до 4 г. – безплатно 
 

Посещение на района на трите древни града Senglea, Cospicua, Vittoriosa. Тези древни градове са били 
многократно арена на дълги обсади и жестоки битки. В Vittoriosa са запазени много старинни здания, които 

напомнят за славните рицарски времена. Разхождайки се по средновековните улички на централният град 
Vittoriosa  ще може да се насладите на великолепния изглед към Големия Залив – морската врата на Малта и ще 

научите за връзката между историята на България и Малта. 

След това екскурзията продължава с посещение на едно много живописно място – Синята пещера. Един 
природен феномен, който се е превърнал в една от визитките на Малта. 

 

 
СИЦИЛИЯ – еднодневна екскурзия до Сицилия (гр. Поцало - вулкана Етна - гр.Модика) 
30/12 Неделя 

 
Възрастни – на и над 14 г. - евро 139.00 
Деца 04 – 13 вкл. години – евро  107.00 
Деца до 3 вкл. години –  евро 11.00 
Семейства от 2 възрастни с деца от 04 г. до 13 г. вкл.: - първото и второто дете плащат –  евро 33.00 

 
Тръгване от Малта в 6:30 часа. Пътуването е с високоскоростен ферибот и продължава 90 минути. Пристигане 

в пристанището в Поцало. Автобусите, с които се провеждат екскурзиите са комфортни и оборудвани с 
климатик. Екскурзовод може да изберете измежду говорящи : руски, английски, френски, немски или испански. 

От Поцало екскурзията преминава последователно по втория и третия по височина мостове в Европа, и ще ви 

отведе до подножието на единствения активно действащ вулкан на нашия континент – Етна. Следва изкачване 
до кратера Силвестър, където ще имате свободно време за обяд (не е включен в цената на екскурзията)и 

закупуване на сувенири. Посещение на известния курортен град Модика – свободно време за разглеждане на 
града. Връщане от Модика  в Поцало, съпроводено с разказите на екскурзовода 

Отпътуване за Малта в 19.30 часа.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 


