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МАЛТА 
 

Самолетна екскурзия 
5 дни / 4 нощувки 

 
 

   
 

Хотел  Aleksandra 3*, намиращ се в St Julians в урбанизираната част на острова – 
където са разположени заведения, магазини, забележителности. Намира се на 5 

минути пеша от плажа, в района Paceville на St Julians, пълен с ресторанти, барове и 
клубове, само на 450 метра от залива Спинола. Хотелът е на 8 минути пеша от 

Казино Dragonara и на 300 метра от автогарата в St Julians. Разположен в сърцето 
на курортния град St Julians, хотел Alexandra предлага климатизирани стаи с балкон, 

басейн на покрива, вътрешен басейн, спа център, конферентна зала, бар и 
ресторант. Някои стаи в семейния хотел Alexandra са с изглед към Средиземно 

морето. Всяка стая е оборудвана със сателитна телевизия, бюро и самостоятелна 
баня с безплатни тоалетни принадлежности. 

 

 

http://www.alexandrahotelmalta.com/
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Бар Park Lane предлага отпускаща атмосфера за питие, на което можете да се 
насладите край басейна. Стая за игри, зона с достъп до интернет и салон с 

телевизор на разположение на гостите на хотела. 

 

Конферентната зала разполага с 110 театрално подренени места, която при 
желание от клиентите, се запазва и заплаща. Оборудвана е с мултимедия, екрани, 

цифров рекордер, CD плеър, монитори с различни размери, флипчарт, озвучаване и 
др. При желание на клиентите хотелът предлага кафе паузи и работен обяд срещу 

допълнително заплащане. 
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 Като гости на хотела, Вие ползвате безплатно:  
- Открит  басейн; 
- Закрит басейн (понеделник- петък от 10:00 до 18:00 ч.); 
- Джакузи (понеделник- петък от 10:00 до 18:00 ч.); 
- Сауна (понеделник- петък от 10:00 до 18:00 ч.); 
- Ползване на безплатен достъп до WiFi в общите части на хотела.  

 

 Настаняването е на база нощувка със закуска на блок маса (от 07:30 до 10:00ч.) с 
неограничени напитки: вода, безалкохолни, сокове, студен чай и кафе в хотела по 
програмата; 

 Вечеря на блок-маса (от 19:00 до 21:30 ч.) с неограничени напитки като местно вино 
(бяло, червено или розе), вода, безалкохолни, сокове, студен чай и кафе в хотела по 
програмата.  
 

Eкскурзията включва: 

 Двупосочен самолетен билет от съответните летищa до Малта; 

 Организирани трансфери летище- хотел- летище; 

 Организиран тийм билдинг турнир по футбол; 

 Обзорна обиколка с автобус на Малта с включен обяд;  

 Посещение на нощен клуб с включена консумация на алкохолни напитки; 

 Медицинска застраховка с покритие 10 000€. 
 

  
 
Разходка с корабче до о. Гозо, о. Комино, Синята Лагуна, Залива Гранд Харбър – 90 €/ 
на човек 
Офертата включва осигурен трансфер до пристанището и отпътуване с круизни корабчета с 
включени неограничени напитки (бира, вино- бяло, червено или розе, вода, сокове и 
безалкохолни напитки); 

- Обзорна обиколка на о. Гозо с включен обяд; 
- Посещение на о. Коминo - Синята лагуна;  
- Залива Гранд Харбър. 

 
ПРОГРАМА: 
1 ДЕН:  
Отпътуване за Малта със самолет от съответното летище. Организиран трансфер от 
летището до хотела. Настаняване в хотел по програмата. Свободно време. Вечеря на блок-
маса в хотела. Нощувка.  
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2 ДЕН:  
Закуска. Обзорна обиколка на залива Гранд Харбър (важи за записалите се за 
ексклузивната оферта), след което продължаваме с обзорна обиколка на 
забележителностите в Малта с включен обяд. Свободно време за разходка и шопинг. 
Отпътуване за хотела. Вечеря в хотела. Нощувка. 
 
3 ДЕН:  
Закуска. Свободен ден за плаж и почивка или възможност за участие в ексклузивната 
оферта (срещу допълнително заплащане). Връщане в хотела.  
Вечеря в хотела. Нощувка. 
 
4 ДЕН:  
Закуска. Организиран тийм билдинг турнир по футбол, свободен ден за допълнителни 
екскурзии. Вечеря в хотела. Посещение на нощен бар в St Julians, Малта. Нощувка. 
 
 
5 ДЕН:  
Закуска. Освобождаване на хотела до 11:00 ч. За клиентите с късен полет има предвидена 
стая за багаж. Трансфер до летището.  
 
Допълнителните екскурзии се осъществяват при минимум 20 предварително 
записани туристи.  
 

 
Екскурзията не включва:  

 Ексклузивната оферта; 
 Допълнителни разходи и входни такси за туристически обекти 
 Задължителна туристическа такса в хотела по 0,50€ на човек на ден- заплаща се при 

настаняване на рецепция в хотела. 
 

Важно! 
- Официален език : малтийски, английски 
- Валута: евро (EUR) 
- Паспортен и визов режим: 

Всички пътуващи за страната, е необходимо да притежават валиден паспорт или 
лична карта минимум 6 месеца след датата на влизане в страната. 
 

ЕКСКЛУЗИВНА ОФЕРТА: 
Целодневна екскурзия до Остров Гозо – Остров Комино и Синята лагуна – 90 €  
с включени неограничени напитки на кораба 
Пътуване с кораб до о. Гозо, о. Комино и Синята Лагуна с включен обяд в ресторант на о. 
Гозо. 
 
На час и половина с круизен кораб Гозо е вторият по големина остров в архипелага на 

Малта. Гозо е малък остров, само на половин час път с кораб от северните брегове 
на Малта. Неговото скалисто крайбрежие, спокойствие и приказни пейзажи, 
привличат вниманието на хиляди туристи от десетилетия насам. Местните хора са 
много дружелюбни и приветливи, като на това местенце са се запазили старите 
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занаяти, обичаи и традиции. Островът е популярен и с изделия от ръчно изплетена 
дантела и вълна, както и с производството на мед и сирене. Предвижда се и свободно 
време за дегустация и пазаруване.  
 
Комино 
Разположен в Средиземно море, по средата на пътя между Малта и Гозо, Комино е третият 

по големина остров в състава на Република Малта. Това е малък остров, известен със 
своите невероятни сини лагуни. Макар площта му да е по-малка от една квадратна 
миля, той предоставя отлични възможности за разходка сред приказни скални морски 
пейзажи, красиви замъци и църкви. Тюркоазените води на лагуната са едно от местата 
на този малък остров, които определено си заслужава да видите. 
Заема площ от едва 3,5 кв.км. и има население от по-малко от 10 души. Тук липсват градове 
и други по-малки населени места. Част от хората, които работят на Комино идват от 
съседните острови. Местната икономика разчита изцяло на туризма. Тук, въпреки малката 
площ и малобройното население, ще откриете две от водещите забележителности в 
страната – Синята лагуна и кулата от 15-ти век Сейнт Мери, построена в най-високата част 
на острова. 
 
Синята лагуна 
Разположена между островите Комино и Коминито, Синята лагуна представлява плитчина с 
тюркоазени цветове и песъчливо дъно. Морските води тук са сред най-прозрачните в района 
на Средиземноморието.  
 
Разходка с корабче в залива Харбър – (обиколката е с продължителност 1 час) 
Край бреговете на Валета ще навлезете в дълбоко врязаните естествени заливи, които са 
дали възможност за създаване на чудесните пристанища, свързани с двете големи обсади 
през 1565 и 1942. Ще имате възможността да видите историческите укрепления, зъбери и 
тесни заливи, които могат да бъдат разгледани най-добре от морето. Ще се докоснете до 
непреходната красота на естественото пристанище на Grand Harbour. 
 
ПАКЕТНА ЦЕНА  
без  Гранд Харбър и о. ГОЗО: 

 

Хотел по програмата Двойна стая на 
човек 

Единична стая 

Alexandra Hotel 3* (St. Julian’s) 
http://alexandrahotelmalta.com/ 

619 € 719 € 

 
ПАКЕТНА ЦЕНА  
с Гранд Харбър и о. ГОЗО: 
 

Хотел по програмата Двойна стая на 
човек 

Единична стая 

Alexandra Hotel 3* (St. Julian’s) 
http://alexandrahotelmalta.com/ 

709 € 809 € 

 

http://touristmaker.bg/malta/
http://touristmaker.bg/malta/comino/blue-lagoon/
http://alexandrahotelmalta.com/
http://alexandrahotelmalta.com/

