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             София 1408, бул. Витоша 156, ет.1 
             02/951 61 49; 0886 709 506       

             office@profitravel.bg  
             www.profitravel.bg 

 
 
 

 
 

24 – 27 Декември 2021 - 4 дни / 3 нощувки 
29 Декември 2021 – 03 Януари 2022 - 6 дни / 5 нощувки 

 
 

 Престижен хотел 5* в атрактивния район Сейнт Джулианс !  
 Възможност за Традиционна Коледна вечеря и Новогодишна Гала вечеря  ! 
 Удобни полети времена с авиокомпания Wizz Air !  
 Няма минимален брой група !  

 

 
 
Пътуването до Малта ще ви зареди с положителни емоции, слънчево настроение и 

безброй незабравими спомени ! 
Част от архипелаг, насред Средиземно море, между Европа и Африка, островната 

държава Малта е събирателна точка на разнородни култури, климат и обичаи. 
Maлта се слави с архитектурни паметници, природни красоти, екзотична кухня и 
многобройни фиести и карнавали. 

КОЛЕДА и НОВА ГОДИНА 
МАЛТА 2021 / 2022 
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Ден 1 / 24.12. 2021, петък / София - Малта     Закуска, Вечеря 
Излитане от летище София в 14:00 за Малта с полет на Wizz Air. Кацане в Малта в 

15:00. Посрещане от представител на Профи Травъл на български език. Трансфер и 
настаняване в района на атрактивния курортен район Сейнт Джулианс в един от най-
престижните хотели Westin Dragonara 5*. Традиционна Коледна вечеря в ресторанта на 
хотела. Нощувка. 

 
Ден 2 / 25.12. 2021, събота / Малта                            Закуска, Вечеря 
Закуска. Туристическа програма в сърцето на малтийската столица Валета с фото-

паузи и пешеходна разходка в стария град с местен екскурзовод. Вълнуващо пътешествие 
във времената на Малтийския Орден, рицарите кръстоносци и крепостта Свети Йоан.  
Разходка и свободно време в красивите градини Hasting. Вечеря. Нощувка. 

Ден 3 / 26.12. 2021, неделя / Малта         Закуска, Вечеря 
Закуска. Възможност за целодневна екскурзия до Гозо - малък остров в Средиземно 

море, част от малтийския архипелаг. Често наричат Гозо "Островът на Калипсо" – 
наименование, произлизащо от легендите за местоположението на древния остров 
Огигия, описан в Омировата „Одисея“. Свободно време. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 4 / 27.12. 2021, понеделник / Малта - София                             
      Закуска. Свободно време до обяд и трансфер до летище Малта за полет до София в 
15:45 с Wizz Air. Кацане в София в 18:40. Край на програмата. 
 

 
 
 
 
 

Westin Dragonara 5* Стандартна 
цена 

Промо цена 
до 30.09.2021 

Основен пакет на човек в двойна стая  920 лв 720 лв 

Доплащане за 3 вечери 300 лв 300 лв 

ПРОГРАМА КОЛЕДА 

https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/mlawi-the-westin-dragonara-resort-malta/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/mlawi-the-westin-dragonara-resort-malta/
https://www.marriott.com/hotels/hotel-photos/mlawi-the-westin-dragonara-resort-malta/
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Ден 1 / 29.12. 2021, сряда / София - Малта      Закуска, Вечеря 
Излитане от летище София в 14:10 за Малта с полет на Wizz Air. Кацане в Малта в 

15:10. Посрещане от представител на Профи Травъл на български език. Трансфер и 
настаняване в района на атрактивния курортен район Сейнт Джулианс в един от най-
престижните хотели Corinthia St George’s Bay 5*. Вечеря. Нощувка. 

 
 

 
Ден 2 / 30.12. 2021, четвъртък / Малта                      Закуска, Вечеря 
Закуска. Туристическа програма в сърцето на малтийската столица Валета с фото-

паузи и пешеходна разходка в стария град с местен екскурзовод. Вълнуващо пътешествие 
във времената на Малтийския Орден, рицарите кръстоносци и крепостта Свети Йоан.  
Разходка и свободно време в красивите градини Hasting. Вечеря. Нощувка. 
 

Ден 3 / 31.12. 2021, петък / Малта         Закуска, Вечеря 
Закуска. Свободно време. Вечеря в ресторанта на хотела. Нощувка. 
 

 

Ден 4 / 01.01. 2022, събота / Малта              Закуска, Вечеря 
Закуска. Свободно време. Нощувка.              
       

Ден 5 / 02.01. 2022, неделя / Малта             Закуска, Вечеря 
         Закуска. Възможност за целодневна екскурзия до Гозо - малък остров в 

Средиземно море, част от малтийския архипелаг. Често наричат Гозо "Островът на 
Калипсо" – наименование, произлизащо от легендите за местоположението на древния 
остров Огигия, описан в Омировата „Одисея“. Свободно време. Нощувка.   

          
Ден 6 / 03.01. 2022, понеделник / Малта - София                             

      Закуска. Свободно време до обяд и трансфер до летище Малта за полет до София в 
15:45 с Wizz Air. Кацане в София в 18:40. Край на програмата. 
 

 
 

Corinthia St George’s Bay 5* 

 
Стандартна 

цена 
Промо цена 
до 15.10.2021 

Основен пакет на човек в двойна стая  1430 лв 1230 лв 

Предложението за Новогодишна Гала вечеря  
ще бъде готово до края на октомври 2021.  

 
- 

 
- 

ПРОГРАМА НОВА ГОДИНА 
 
 
 

https://www.corinthia.com/st-georges-bay/
https://www.corinthia.com/st-georges-bay/
https://www.corinthia.com/st-georges-bay/
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Цената на основния пакет включва: 

 3 или 5 нощувки със закуски в престижен хотел 5*; 

 Трансфери летище-хотел-летище; 

 Пешеходна обиколка на Валета с местен екскурзовод;   

 Застраховка „Помощ при пътуване в чужбина” за застрахователна сума 10 000 евро; 
 
 

Цената на основни пакет не включва: 

 Самолетни билети София – Малта – София с Wizz Air с включени летищни такси и 
чекиран багаж – цена от 600 лв на човек; 

 Застраховка “Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по независещи от клиента 
причини – по желание и само към момента на подписване на договора; 

 Напитки по време на хранене и лични разходи. 

 Доплащане за единична стая - при запитване; 

 Отстъпка за трети човек в стая - при запитване; 
 

 

Важно: 

 Няма минимален брой група; 

 Необходими документи за записване: данни от валидна лична карта, подписан договор с 
ПРОФИ ТРАВЪЛ и пълно плащане на всички основни и допълнителни услуги; 

 Плащането става в брой, с кредитна карта в офисите на фирмата или по банков път: 
"ПРОФИ ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, 
IBAN: BG72 RZBB 9155 1000 5549 40      BIC: RZBBBGSF 

    За посещение на Малта няма визи и задължителни ваксини за тропически болести;  

    Без PCR тест при влизане в Малта за напълно ваксинирани туристи; 

  Към момента се изисква PCR тест след пристигане обратно в България и ако той е 
отрицателен, карантината се отменя; 

 
 

Профи Травъл не носи отговорност при анулиране или смяна на часовете на полетите от страна на превозвача. 
Профи Травъл ЕООД има сключена застраховка «Отговорност на туроператор» при 

ЗАД «Лев Инс» с адрес на управление гр. София, бул. Цар Борис III, 136 B. 


