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ГОДИНА

В МАЛАГА
НОВА ГОДИНА В МАЛАГА
ЛУКС И БЛЯСЪК В МАГНЕТИЧНА АНДАЛУСИЯ
29 декември 2021 – 04 януари 2022
7 дни / 6 нощувки

Най-южната испанска провинция – Андалусия има славата на Pодина на
фламенкото и коридата. Огряната от топлото слънце земя е царството на
портокалите, маслините и гроздето. А в градовете съжителстват в хармония
културното наследство на арабските халифи и традициите на християнството.







Луксозен хотел 5* в центъра на Малага, намиращ се в историческа сграда от 20 век!
Посещение на най-известния курорт на Испания Марбела и градчето Михас!
Разглеждане на луксозното яхтено пристанище Пеурто Баньос!
Удобни полетни времена с авиокомпания Bulgaria air!
Възможност за екскурзия до Гренада с посещение на двореца Алхамбра включен в
списъка на UNESCO!
 Възможност за целодневни екскурзии до Гибралтар и Ронда!
 Без изискване за минимален брой хора!
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Ден 1 / 29 декември – сряда / София – Малага
Отпътуване от летище София в 14:55 с авиокомпания Bulgaria Air. Пристигане в Малага в
17:45 местно време. По желание трансфер до хотел Gran Hotel Miramar 5 * настаняване,
свободно време и нощувка.
Ден 2 / 30 декември- четвъртък/ Малага- Михас – Марбела – Пеурто Баньос
След закуска отпътуване от Малага за целодневна екскурзия до Михас, Марбела и Пурето
Баньос. Само на 30 км от Малага се намира градчето
Михас, което е сред задължителните места за
посещения в Андалусия. Построено е върху
руините на арабски дворец и автентичната му
архитектура с бели къщички и решетки от ковано
желязо впечатлява всеки посетител. Красивите
гледки, уютната атмосфера на кафенета и
ресторанти съчетани с гостоприемството на
местните хора гарнитрат едно незабравимо
преживяване. Свободно време да се насладите на
прекрасните изгледи към крайбрежието и планините и да се разходите из градчето.
Следва отпътуване за Марбела и първоначално ще направим панорамна обиколка с автобус,
за да се запознаем най-общо с най-известния и бляскав курорт на средиземноморския бряг
на Испания. Втората част на обиколката включва пешеходен тур на града, който ще започне
от парка Alameda, в който ще видите екзотична растителност и елегантен фонтан от 18-ти
век. От парка ще стигнем до пешеходния булевард Avendida del Мar, чието име буквално
означава „Врата към морето“. Тук се намират десет от бронзовите творби на каталунския
сюрреалист Салвадор Дали. След Avendida del Mar ще се отправим към Стария град на
Марбела, който е най-интересната част на града. Известен е с белите си улици, красиви
църкви и площади, и постоянно растящия брой бутици и магазини. В неговият центрър се
намират Площадът на Портокалите (Plaza de los Naranjos), който придава уникална
атмосфера с портокаловите дръвчета и заведенията разположени около тях. Ще видим още
сградата на кметството и прекрасна малка църква в близост до него, построена през 16-ти
век. Последният стоп в Марбела е църквата Св. Мери Енкарскоция (Iglesia Mayor De La
Encarnacion), която е била построена през 15 век. в
готически стил на мястото на джамия по инициатива
на архиепископа на Малага. В църквата се намират
прекрасни стенописи, ценни склуптури и внушителен
църковен орган, на които всеки посетител би се
възхитил. В близост до църквата се намират останки от
мавританската крепост на Марбела датираща от 9 век.
Накрая ще посетим луксозното яхтено пристанище
Пуерто Баньос намиращо се на 8 км от Марбела.
Пуерто Баньос е снежнобяли яхти, великолепни коли, баровски апаратаменти, найдобрите ресторанти, нощни клубове и бутици на Коста дел Сол. Това е едно от найизвестните и престижни места в Испания, където на всяка крачка всичко напомня за лукс
и блясък. Тук международният хайлайф разхожда бижутата си, а артистичният елит на
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Европа търси нови емоции. По крайбрежната улица могат да се видят персони от
червения килим в тоалети на Кавали и Фере, похапващи омари по 100 евро порцията.
Връщане в хотела и нощувка.
Ден 3/ 31 декември – петък Малага
Закуска и свободно време.
Малага е един от най-големите градове на Южна Испания и интересна туристическа
дестинация в Европа. Благоприятното географско
положение, както и добрият климат са превърнали
града в един от най-посещаваните големи градове в
Испания. Малага се слави и със своето богато
историческо минало. Създаден още от финикийците
през 10-ти век преди новата ера, градът привлича с
множество
архитертурни
и
исторически
забележителности. От тях най-много се отличават:
Крепостта
Алкасаба
най-известната
забележителност на Малага, датираща от VIII век. Тази крепост представлява едно от найголемите военни укрепления от времето на Маврите, запазени в Испания. Била е част от
отбранителната система на арабска Малага и представлява част от защитната стена на града,
която вече не съществува.
Римският амфитеатър - най-старата забележителност в Малага. Той се намира на хълм,
който води към крепостта Алкасаба. Построен е през I век преди новата ера, по време на
управлението на император Август, и се използва до III век след новата ера.
В последствие амфитеатърът стои погребан с векове докато не е открит случайно през
1951г. по време на строителството на Casa del Cultura. През 1995г. било взето трудното
решение за разрушаването на Casa del Cultura, тъй като тя била разположена върху 1/3 от
археологическата находка. На 27 септември 2011г. Римският театър отваря врати за
посещения. През летните месеци той се използва и като сцена на открито и разполага с 220
места.
Крепостта Гибралфаро e забележителна постройка, датираща от началото на XIV век, чийто
строеж е изграден върху стари финикийски руини и фар, което определя и името на
крепостта - Скалата на фара.
Катедралата на Малага е построена между 1528 и 1782 г. на мястото, на което се е намирала
джамия. Въпреки че в първоначалните планове са предвиждали строеж на две кули,
липсата на средства не позволила да бъде завършена повече от една, поради което
Катадралата е наричана Ла Манкита (едноръка). Преобладаващ е ренесансовият стил, но
заедно с него се комбинират също и готически, барок и неокласицизъм.
Музеят на Пикасо
Музеят е открит през 2003г. и се помещава в двореца Буенависта – красива ренесансова
сграда от началото на 16 век. Създаден е от правителството на провинция Андалусия с
подкрепата на наследниците на художника от Малага. Понастоящем в него са изложени
над 150 рисунки, скици, гравюри и скулптори.
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Арената за корида
Арената е построена през 1874г. Първата корида, която се организира тук се е състояла на
11 юни 1876 год. Бикоборският сезон в Малага започва през април и продължава до
септември.
Подготовка за посрещане на Новата 2022-ра година. Новогодишна вечеря в Gran Hotel
Miramar 5*.
Ден 4 / 01 януари- събота/ Малага
Закуска в хотела и свободно време за почивка или самостоятелно опознаване на града.
Освен културен център, Малага е също и великолепно място да се опита традиционната
андалусийска кухня. Изборът е безкраен, а цените са разумни. Препоръчваме Ви да опитате
тапас, малки порции от всякакви ястия и мезета, добър начин да се насладите на
разнообразието от местна храна. Нощувка.
Ден 5/ 02 януари – неделя/ Малага – Гибралтар или Гранада
Закуска в хотела. По желание срещу допълнително заплащане възможност за целодневна
екскурзия до Гибралтар или Гранада
Гибралтар е английска колония – важна стратегическа точка на Гибралтарския проток. По
време на екскурзията ще посетите Пунта де Европа, панорамната площадка намираща се на
скала, откъдето може да се види африканския бряг и пещерата на Сан Мигел, която по
време на войните е служела като убежище. Свободно време за шопинг в района на Calle
Real – градчето под внушителната скала.
Гранада е един от най-темпераментните и красиви градове в Испания, непрекъснато
огласян от китарен звън, ромон на фонтани и токчетата на танцьори на фламенко. Много
поети, музиканти и артисти са били вдъхновявани от велколепието на Гранада и нейната
архитектура. По време на екскурзията ще разгледате най-посещавания паметник в Испания
- дворецът Алхамбра. Представлява крепостен и дворцов комплекс построен от маврите в
Гранада през 13 век. Смятана за едно от
съвременните чудеса на света, Алхамбра е
забележителна крепост, напомняща за арабското
присъствие в града. Изрисувани тавани и стени,
красиви фонтани, уникални скулптори и огромни
градини са част от забележителностите на
Алхамбрата, които я правят едно от найекзотичните места в Европа Името произлиза от
арабската дума "ал амбра" – червената, вероятно
заради цвета на тухлите от които са построени
стените, но също така се счита, че може да е свързано и с името на основателя му – Юсуф
Бен Насар, известен като Ал Ахмар. Строежът е започнат върху основите на стара крепост
от 9 век, и в периода 1248-1354г. е довършен от неговите наследници. Построена с военна
цел, Алхамбра е била едновременно крепост (alcazaba), дворец (alcázar) и малкък град
(medina). Дворецът е включен в списъка на UNESCO. По време на екскурзията е предвидено
свободно време за обяд. Нощувка в хотела.
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Ден 6/ 03 януари – понеделник / Малага – Ронда
Закуска в хотела. По желание целодневна екскурзия до Ронда. По време на пътуването ще
посетите очарователния град Ронда. Кацнал на ръба на дефилето Ел Тахо, на 950 метра над
морското равнище, градът има две части – стара и нова, които са свързани през XVIII век
чрез моста Пуенте Нуево. Стара Ронда е лабиринт от калдъръмени улички, великолепни
резиденции и спретнати площади. Обиколката с екскурзовод включва разглеждане на
основните забележителности на града - Puerta de Almocabar (портите Almocabar ),
църквата Свети Дух, ренесансовата сграда на Кметството и църквата Санта Мария ла
Майор, която е построена върху джамия. Обиколката продължава с посещение на Пласа
де Торос, първата арена за борба с бикове в
Испания, построена в края на 18 век. Именно в
Ронда всяка година се провежда известната
корида Гоеска, в която бикоборците и местните
жители са облечени по начина, по който Гоя
скицира живота в региона. Следва посещение
на местна винарна, която показва историческото
и културно влияние, което виното е оказало
върху този регион. Безплатна дегустация на местни вина. Нощувка.
Ден 7/ 04 януари – вторник / Малага - София
Закуска и свободно време. Освобождаване на хотела и по желание трансфер до летището.
Полет с авиокомпания Bulgaria Air за София в 18:35. Пристигане в България в 23:00. Край
на програмата.

Цена при минимум 2-ма
записани туриста
Пакетна цена на човек в
двойна стая Premier

Стандартна

Промоционална цена

пакетна цена

до 15.10.2021

2 399 лв

2 299 лв

Пакетната цена включва:
• 6 нощувки в двойна стая Premier с включени закуски в Gran Hotel Miramar 5*
• Целодневна екскурзия до Михас, Марбела и Порто Баньос на английски език
• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” със застрахователна сума
10 000 евро и покрити основни рискове
• Полезна информация за Малага и нейните забележителности
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Пакетната цена не включва:
• Самолетен билет София – Малага – София с включени летищни такси: 595 лв
на човек към 16.09.2021
Полетно разписание: 29.12 СОФИЯ МАЛАГА 14:55 17:45
04.01 МАЛАГА СОФИЯ 18:35 23:00
• Трансфер летище Малага – хотел Gran Miramar 32 лв на човек на посока при
минимум 2-ма;
• Целодневна екскурзия до Гренада с включен билет за вход за посещение на
двореца Алхамбра на английски език – 180 лв на човек;
• Целодневна екскурзия до Гибралтар на английски език – 165 лв на човек
• Целодневна екскурзия до Ронда на английски език – 220 лв на човек
• Новогодишна вечеря(очаквайте информация за цената и менюто);
• Лични разходи;
Важно:
• Посочената пакетна цена e валидна при минимум 2-ма туристи!
• Всички допълнителни екскурзии подлежат на препотвърждение, цената в
офертата е валидна при минимум 2-ма туристи!
• Необходими документи за записване: копие от валиден документ за
самоличност (лична карта или международен паспорт) и внасяне на депозит
от 1000 лв на човек;
• Доплащането се извършва до: 29.11.2021;
• Плащането става в брой, с кредитна карта или по банков път: "ПРОФИ
ТРАВЪЛ ЦЕНТЪР" ЕООД, РАЙФАЙЗЕН БАНК, IBAN: BG72 RZBB 9155 1000
5549 40, BIC: RZBBBGSF;
• Летищните такси се определят в момента на издаване на самолетните билети
поради честата им променливост;
• До 2 седмици преди заминаване туроператорът ще информира туристите за
евентуални изисквания, процедури и препоръки касаещи влизането и престоя
в Малага
Профи Травъл Център ЕООД не носи отговорност при смяна на часовете на полетите от страна
на превозвача, както и при анулиране на полети.
За допълнителните мероприятия, като отделна част, невлизаща в Общата пакетна цена, Профи
Травъл Център не носи отговорност. Те се провеждат изцяло по желание и на собствена отговорност
от страна на записалите се клиенти.
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.
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Gran Hotel Miramar 5*
https://www.granhotelmiramarmalaga.com/en/

Местоположение:
Луксозният Gran Hotel Miramar 5* се помещава в историческа сграда от 20 век и се намира
в историческия центъра на Малага на 10 м от плажа La Malagueta. Удобното
местоположение осигурява лесен и бърз достъп до всички основни забележителности на
града. Под хотела са открити важни археологически находки, които включват част от
арабските стени на града. Хотелът осигурява директен достъп до тях и туристите могат да
ги разгледат. Летището на Малага е на 10 км. от хотела.
Настаняване:
Разполага с 200 елегнатни стаи и апратменти декорирани в светли цветове с цветни
акценти. Луксозните стаи са климатизирани и са с изглед към морето, градината или града.
Разполагат с телевизор с плосък екран със сателитна телевизия, развлекателна
мултимедийна библиотека, аудио система. Всички стаи имат самостоятелна мраморна баня
с тоалетни принадлежности с марката Bulgari, сешоар, халати за баня, сейф, машина за кафе,
минибар, WLAN /без заплащане/ .
Стая тип Premier: 30 кв. м, с изглед към града, градината или вътрешен двор
Стая тип Deluxe: 37 кв. м, с изглед към градината или вътрешен двор
Стая тип Deluxe Sea View: 37 кв. м, с изглед море
Suite Deluxe: 60 кв. м, с отделни спалня и всекиденвна, с изглед към града, морето или
градината
Хранене:
Хотелът разполага с 3 ресторанта и 2 бара. Сред тях са хотелският ресторант Príncipe de
Asturias и Mediterraneo Restaurnat, където се предлага международна кухня със
средиземноморски привкус. Ако искате просто да изпиете напитка или чаша кафе на
разположение е The Royal Lounge Coffee and Bar. На покрива на хотела има тераса за отдих,
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където гостите могат да си поръчат напитка и да се насладят на великолепния изглед към
морето.
Спорт и развелечения:
На разположение на гостите има СПА център, детски басейн, сезонен миниклуб и голям
брой заседателни и конферентни зали.
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