
 

                                     
                                  

 
 

ЕКСКУРЗИИ 
 
                     Провеждат се с професионален екскурзовод на български език  
                                   /до изчерпване на местата/ или на руски език 
 

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. 

 

 
МДИНА -“града на мълчанието“ и ВАЛЕТА – “града на рицарите” ( 4 часа )  
31/12 Неделя  
  
 37.00 евро / Деца до 12 г. – 21.50 евро  
 

Мдина – това е древната столица на Малта. Екскурзията започва 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. Ще 
посетите Кармелитската църква в Мдина – една от първите барокови сгради на острова, дело на 
френския военен архитект Медерико Блондел. 
 
Екскурзия до столицата на Малта – Валета. Градът е обявен за музей на световното наследство от 
UNESCO още през далечната 1979 година! Автобусът ще Ви остави пред крепостните врати. Оттук 
започва разходката по старинните улици до градините Barrakka, откъдето се открива великолепен 
изглед към Големия залив. Следва една типична за 450 годишният град Валета улица – Света 
Урсула. Слизайки по кълдъръмените стъпала на тази автентично съхранена улица, човек се връща в 
XVI век. На всеки ъгъл стоят красивите статуи на най-популярните католически светци и 
общохристиянски апостоли. Екскурзията продължава до главния площад на Валета пред двореца на 
Великите Магистри, в който сега се помещава канцеларията на Президента на Малта. 
 

 
ТРИТЕ ГРАДА И БОТАНИЧЕСКИТЕ ГРАДИНИ СВЕТИ АНТОН -  (4 часа)  
01/01 Понеделник (следобяд)   
 
29.50 евро / Деца до 12 г. – 17.00 евро  
 

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 любопитни факти за връзката между историята на България 
и Малта. 
След това екскурзията продължава с посещение на едно много живописно място – Ботаническите 
градини при резиденцията на малтийския президент. Вече почти четири века това място е оазис на 
спокойствие и красота. Тук преминава детството на румънската кралица Мария  Виктория. По-късно 
тя строи двореца в Балчик по подобие на Двореца и градините Свети Антон, останали в детските и 
спомени. 

 
 
 
ОСТРОВ ГОЗО (8 часа с обяд)  
02/01 – Вторник   
 
59.00 евро / Деца до 12 г. – 40.00 евро  
 

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. 
Ще посетите местността Dwejra, където ще се запознаете с природни забележителности като 
Вътрешното море и скалата Фунгус. Очаква Ви вкусен обяд в ресторанта намиращ се в старинната 
крепост “ Цитаделата “ в центъра на столицата на Гозо – Виктория. 
След обяда екскурзията продължава  с посещение на мегалитния храм Ggantja и завършва над 
живописния залив където според гръцката митология Одисей остава да живее 7 години омагьосан от 
красотата на Калипсо, През време на екскурзията може да си купите сувенири направени от 
жителите на Гозо, които се славят като изкусни майстори на народните занаяти. 

 
 
 
 


