
Коледна почивка на остров Малта 

21.12.2019 - 26.12.2019 г. 

6 дни / 5 нощувки 

Вид транспорт: Самолетни 

Цена от: 904.00 лв 

Малта е островна държава в сърцето на Средиземно море. Площта на целия 

архипелаг, от три населени (Малта, Гозо и Комино) и три необитаеми (Коминото, 

Филфла и Свети Павел) острова, е само 316 km², на които е разположено богато 

историческо наследство. Добре запазени средновековни градове ще Ви пренесат 

назад във времето и ще Ви потопят в една наистина романтична атмосфера. 

Децата пък могат да посетят селото на анимационния герой Попай Моряка, което 

се намира на основния остров - Малта. 

Климатът е особено благоприятен за бягство от студа през зимата, с 

температури, които не падат под 10 градуса. 

Подарете си една по-топла Коледа! 

 

ПРОГРАМА 

21.12.2019 

Полет от София в 20:30ч. Пристигане в Малта в 21:35ч местно време. Трансфер до 

хотела. Нощувка. 

 

22.12.2019 

Закуска. Информационна среща с представител на фирмата-партньор в Малта, на 

български език.  

Ще научите интересна и полезна информация за малката островна държава и ще имате 

възможност да се запишете за допълнителни екскурзии. 



Свободно време. Възможност за включване в допълнителна екскурзия:  

СИЦИЛИЯ – еднодневна екскурзия до Сицилия (гр. Поцало - вулкана Етна - 

гр.Модика) 

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(неделя). 

Нощувка. 

 

23.12.2019 

Закуска. Свободно време за посещение на обекти по Ваш избор или включване в 

допълнителна екскурзия: 

ВАЛЕТА – “града на рицарите”(4 часа) 

38.00 евро / Деца  4 - 12 г. – 16.00 евро / Деца до 4 г. – безплатно 

Екскурзия до столицата на Малта – Валета. Автобусът ще Ви остави пред крепостните 

врати,откъдето започва разходката по старинните улици до градините Баракка, 

откъдето се открива великолепен изглед към Големия залив. В хода на екскурзията Вие 

ще посетите катедралата Св. Йоан Кръстител -  храм, който е една от световните 

съкровищниците, и в който ще видите и две от картините на великия италиански 

художник Каравджио. Ще спрете и пред двореца на Великите Магистри, в който сега 

заседава парламента и се помещава канцеларията на Президента на Малта.В края на 

екскурзията ще ви бъде показан филмът « Историческият път на Малта»  разказващ за 

най-значимите събития от историята на острова. 

Нощувка. 

 

24.12.2019 

Закуска. Свободно време за почивка и разходки или включване в допълнителна 

екскурзия. Не пропускайте да посетите Мдина - старата столица на Малта - град с 



хилядолетна история и изключително добре запазена средновековна архитектура.  

МДИНА – “ града на мълчанието “ (4 часа) - 26 Е за възрастен, 14 Е за деца от 4 до 12г 

Екскурзията започва с разглеждане на крепосните стени и кули построени още през IX 

век. Панорамата, която се открива към цяла Малта е наистина великолепна. 

Разхождайки се из града ще посетите катедралата ще разгледате красивите къщи 

построени преди повече от 4 века. 

Следващото място, което ще посетите са красивите скали Дингли и ботаническата 

градина при президентския дворец Сан Антон. 

Възможност за празнична вечеря в ресторанта на хотела - 46 Е за възрастен, 30 Е за 

дете. 

Нощувка. 

 

25.12.2019 

Честито Рождество Христово! 

Закуска. Свободно време. Можете да се включите в допълнителна екскурзия или да 

разглеждате острова самостоятелно.  

ТРИТЕ ГРАДА  - Малтийския юг (4 часа): 30 E за възрастен, 15 Е за деца от 4 до 12г 

Посещение на трите древни града Сенглеа, Коспикуа, Виториоса. Тези древни градове 

са били многократно арена на дълги обсади и жестоки битки. Това е мястото където 

през 1565 а година Османската империя претърпява поражение, от което започва и 

упадъка и. Във Виториоса са запазени много старинни здания, които напомнят за 

славните рицарски времена. И от трите града ще може да се насладите на 

великолепния изглед към Големия Залив – морската врата на Малта. 

В свободното време можете да посетите самостоятелно селото на Попай, където ще 

попаднете в една реална Коледна приказка. 

Възможност за празничен Коледен обяд в ресторанта на хотела - 58 Е за възрастен, 41 Е 

за дете. 

Нощувка. 

 

26.12.2019 

Закуска. До обяд - освобождаване на стаите в хотела. Свободно време за последни 

покупки. Трансфер до летището и полет за София в 22:20ч. 

 

Забележка: 

*Разпределението на екскурзиите по дни е примерно - поредността им се уточнява 

на място. 

Екскурзиите се провеждат на български език при минимум 10 желаещи. При 

несъбран минимум, се провеждат на английски или руски език 

*Авиокомпанията си запазва правото на промяна в посоченото полетно разписание 

 



 

Цената включва: 

 Самолетен билет София - Малта - София с включен ръчен багаж с размери до 40 

х 30 х 20см 

 1 бр. чекиран багаж до 10кг 

 Летищни такси 

 Безплатно онлайн чекиране 

 Трансфер летище - хотел - летище 

 Среща на представител на компанията с туристите в хотела: заявка на екскурзии, 

коли под наем и т.н. 

 5 нощувки със закуски в хотел Oriana at the Topaz 4* 

 Застраховка "Помощ при пътуване в чужбина" с асистанс и лимит на отговорност 

5 000 EUR на застрахователна компания "Армеец" 

 Карта на Малта 

 Безплатен вход в казино и ваучер за игра на стойност 5 Е 

Цената не включва: 

 Чекиран багаж до 20кг: 120 лв. за 1 бр. (подлежи на препотвърждение в 

момента на резервация) 

 Гарантирани съседни места в самолета: 30 лв. на човек 

 Туристическа такса - 0,50 Е на човек на ден (но не повече от 5 евро на човек на 

престой). Туристическата такса се плаща директно в хотела при пристигане. 

 Доплащане за застраховка на лица над 70 г.: 8 лв. за целия престой 

 Застраховка "Отмяна на пътуване" - за повече информация, попитайте в нашия 

офис 

 Допълнителни екскурзии 

 Празнична вечеря на Бъдни вечер 

 Празничен обяд на Коледа 

 Други разходи 



 

ХОТЕЛ ПО ПРОГРАМАТА: 

Oriana at the Topaz Hotel 4* https://orianahotel.com/ 

Дата Цена на човек в двойна стая Единична стая Трети възрастен в двойна стая Дете 

до 11,99г в стая с двама възрастни 21.12 – 26.12 904 лв. 994 лв. 849 лв. 753 лв.  

Доплащане за полупансион: 60 Е на човек 

Доплащане за празнична вечеря на Бъдни вечер, при настаняване на база 

полупансион: 34 Е за възрастен, 18 Е за деца до 12г /заплаща се задължително/ 

Доплащане за празнична вечеря на Бъдни вечер, при настаняване на база нощувка и 

закуска: 46 Е за възрастен, 30 Е за деца до 12г /по желание/ 

Доплащане за празничен обяд на Коледа: 58 Е за възрастен, 41 Е за деца до 12г 

Цените са промоционални, валидни за ограничен брой места! След тяхното 

изчерпване е възможно да бъде осъществено пътуване, с доплащане! 

Минимум брой туристи за осъществяване на пътуването: 2 

Забележка: в някои хотели в Малта, при настаняване, от гостите се изисква 

възвращаем депозит - обикновено може да бъде заплатен в брой или блокиран по 

кредитна карта. Размерът му е различен в зависимост от категорията и условията на 

всеки хотел. При отпътуване депозитът се възстановява. 

Необходими документи 

Лична карта или международен паспорт с мин. валидност 6 месеца отдатата на 

пътуване. За деца до 18 години, пътуващи с един или без родител, нотариална заверка 

от едния или двамата родители! Пътуването е безвизово и без медицински изисквания 

за имунизации! 

 

https://orianahotel.com/

