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НОВА ГОДИНА В МАЛТА 
 
 

5 дни / 4 нощувки  
  29 декември 2020 – 02 януари 2021 

 
    

 

 

 

 

 

 

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. Пътуването до Малта ще ви зареди с положителни емоции, слънчево 

настроение и безброй незабравими спомени. 

Отстъпка за ранно записване до 30.10.2020! 
 

Предимства на програмата:     
 

 
 

� Настаняване в един от най-добрите 5* комплекси в Малта, разположен на брега на 
Средиземно море и предлагащ многобройни СПА процедури и кулинарни изкушения! 

� Директни полети на авиокомпания Wizz Air с включени летищни такси! 
� Прекрасен топъл климат  - тук средната температура през зимния сезон е 15°C! 

 
 

П Р О Г Р А М А 
 

Ден 1, 29.12.2020, вторник/ София – Малта 

Отпътуване от летище София за Малта с директен полет на Wizz Air в 14:05. Кацане 
в 15:10. Трансфер и настаняване в Corinthia Hotel St. 
George’s Bay 5*, Сейнт Джулиънс.  Разположен на брега 
на залива, хотел Corinthia St. George Bay 5* предлага на 
своите гости множество възможности за релаксация. 
Сред СПА удобствата в хотела са 5 басейна, разположени 
на тераси с изглед към морето, закрит отопляем басейн, 
сауна, хидромасажна вана и фитнес зала. В хотела може 
да се насладите и на голямо разнообразие от козметични 
и СПА процедури, включително аюрведични и рефлексологични масажи.  
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Луксозно обзаведените стаи разполагат с тераса и с всички удобства за приятен 
престой. Навсякъде е наличен безплатен Wi-Fi.  

Гостите на хотела могат да избират между голям брой барове и ресторанти, като 
всички  впечатляват не само с изискани блюда и напитки, но и с красива гледка към 
Средиземно море. Сред кулинарните изкушения са ястия от международната кухня, 
прясна морска храна, специалитети на барбекю, изискани италиански ястия. 
Любителите на виното могат да се насладят на богата селекция от първокласни вина в 
бистро Vinotheque.  

По желание можете да наемете кола за целия си престой още при кацане на летище 
/ моля вижте примерните цени в края на програмата/и да разполагате с неограничено 
време за разходка и обиколка на острова. 

 
Ден 2, 30.12.2020, сряда/ Малта 

Закуска. Възможност за целодневна екскурзия до Гозо - 
малък остров в Средиземно море, част от малтийския 
архипелаг. Гозо влиза в държавните граници на Малта и е 
вторият по големина в архипелага. Често наричат Гозо 
"Островът на Калипсо" – наименование, произлизащо от 
легендите за местоположението на древния остров 
Огигия, описан в Омировата „Одисея“. В мита нимфата 
Калипсо приютила Одисей на своя остров за 7 год., по 

пътя му за родната Итака след края на Троянската война. Според местните предания 
Гозо и Огигия са едно и също място. Гозо притежава своя уникална атмосфера и 
собствен „характер“, доста различен от този на Малта. Хълмистият остров е доста по-
зелен и живописен.  

Столицата на малкия остров е кръстена на английската кралица Виктория, но 
местните жители често я  наричат Рабат. В този малък град са вплетени чар и богата 
история, а първите известни заселници датират още от неолита. Бижуто на Виктория 
безспорно е укрепеният град Цитадела, който се издига над тесните криволичещи 
улички на града. Разхождайки се по високите крепостни стени ще можете да се 
насладите на впечатляваща панорамна гледка към околността и Малта, която се вижда 
точно отсреща. 

Сред културните забележителности на Цитаделата са: Фолклорният музей, който 
представя традиционни носии и занаяти, Старият затвор, използван от рицарите на 
Свети Йоан през 16 век (в килиите могат да се видят рисунки на затворници). 
Разположен в една от типичните градски къщи от 17-ти век, Археологическият музей 
показва изключителна колекция от древни изкуства, инструменти и архитектурни 
елементи, датиращи от 4100 до 2500 г. пр. Хр. 

В сърцето на Цитаделата се намира катедралата „Успение Богородично”, 
проектирана от Лоренцо Гафа в малтийски бароков стил от 17-ти век. 

Впечатляващото е, че фреската изрисувана на тавана от 1739 г. създава 
впечатлението за купол, а в действителност покривът на катедралата е плосък. 
Забележителна е и статуята на Дева Мария, направена в Рим през 1897 г.  

Извън Цитаделата, в по-модерния район на Виктория, се намира площад 
Независимост – оживен център с улични търговци и магазини, където ще можете да 
намерите всичко - от вкусни пресни продукти, сирена и вина, до антики, сувенири и 
др.  
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На 3 км от столицата Виктория се намират 
Храмовете на Ггантия - едни от най-добре запазените 
и впечатляващи археологически обекти на 
малтийските острови. Включени в списъците на 
ЮНЕСКО, Храмовете на Ггантия датират от 3600 до 
3200 г. пр. Хр. Смята се, че това са едни от най-старите 
постройки в света, предшестващи Стоунхендж в 
Англия и пирамидите в Египет. 

Нощувка. 

 

Ден 3, 31.12.2020, четвъртък/ Малта 

Закуска и свободно време.  

Безспорно, най-интересният град в Малта е столицата 
Ла Валета, известна още като „Градът на рицарите”, 
„Художественият град”, „...построен от джентълмени за 
джентълмени”, „Град на дворците”. Изобилието от 
архитектурни забележителности, църкви, дворци, 
фонтани, площади и къщи, всичко пострoено в бароков 
стил, спира дъха ви още със стъпването в града. Тесните 
улички се вият като плетеница, водейки ви покрай изящни 
произведения на изкуството от преди стотици години, 
които сякаш още пазят духа на рицарската власт. 
Столицата е кръстена на своя основател – Великият 
магистър Жан Парисо Ла Валет, в чийто някогашен дворец, 
издигнат между 1571 и 1574 г., днес се помещава 
Парламентът на Малта. Това е и може би най-

любопитната сграда в града. Множеството й зали и до днес пазят шедьоврите на 
изкуството, с които са покрити стените и таваните, оръжейната събира невероятна 
колекция от бойно снаряжение, а един от най-ценните експонати в двореца е каретата 
на Наполеон Бонапарт.  

В Ла Валета можете да видите още замъка на арагонците, наварците и каталонците 
от Ордена. Построен само 5 г. след основаването на града, днес там се разполага 
Министерството на икономиката. Остналите рицари пък били подслонявани в замъка 
на кастилците и португалците, построен през 1574 г., напълно преустроен през 1741 г 
и днес функциониращ като офис на премиера. Най-забележителната църква в Ла 
Валета и една от първите постройки е църквата на Св. Йоан. Смесица между готика и 
барок, сградата е смятана за една от най-пленителните забелижителности в Малта след 
двореца на Великия магистър. Тук, освен той, са погребани и още мнозина рицари. В 
параклиса към църквата можете да видите шедьовъра на Караваджо „Обезглавяването 
на Св. Йоан”. Не пропускайте и укреплението Сейнт Елмо, Библиотеката с редки 
книги, Щабквартирата на английските рицари, крепостта Риказоли, Сен Анж и 
цитаделата, устояла на битката през 1565 година. Разходката из Ла Валета ще ви се 
стори като посещение в музей – мистика обгръща всяко кътче на града и Ви връща 
столетия назад. 
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 През последните години новогодишната нощ в Малта се превърна в синоним 
на впечатляващи фойерверки и оживени улични събирания.  
Като се има предвид историята на пиротехническите 
прояви в Малта, които датират още от времето на 
Ордена на рицарите на Свети Йоан, не е изненадващо, 
че грандиозното шоу с фойервери всяка година 
привлича огромен брой туристи на ключови места в 
града. Площад „Свети Георги“ и крайбрежието на Ла 
Валета са едни  от популярните места, на които 
местните жители и посетителите на Малта се събират 
да отпразнуват началото на новата година.   
 Не пропускайте да опитайте и традиционната 
напитка „Imbuljuta“ през периода на новогодишните празници в Малта. Напитката, 
която може да се възприеме като горещ шоколад, всъщност се състои от сушени 
кестени, какао, мандаринова кора, карамфил и захар. 
Подготовка за посрещане на Новата Година със специална Гала вечеря в хотел 
Corinthia 5* / подробното меню и програмаочаквайте съвсем скоро/. 
 

Ден 4, 01.01.2021, петък/Малта       

Закуска и свободно време за почивка в първия ден от Новата година.  

Древната столица Мдина, построена от арабите,  е интересно място за разходка в 
този ден. Наричана още „Град на тишината”, тя 
изобилства от стари неолитни храмове и 
аристократизъм, които превръщат мястото в една 
съкровищница, съхранила духа на първите 
заселници и тяхното наследство. Тук можете да 
чувате единствено шума от стъпките си и повея на 
вятъра. Сред забележителностите на Мдина са: 
Катедралата Свети Павел,  построена през 11 век и 
възстановена в бароков стил през 17 век след като е 

претърпяла щети от земетресение. Светлият и просторен интериор има впечатляващ 
купол, който позволява на светлината да нахлуе в светилището. Разкошният декор на 
катедралата се отличава с мраморни инкрустации, позлатени детайли, розови 
мраморни колони и спиращи дъха картини на тавана.  Палацо Фалсон /Palazzo 
Falzon/ - втората най-стара сграда в Мдина. Великолепнят дворец от 14-ти век е пример 
за сицилианско-нормандски стил. През Средновековието е бил дом на малтийски 
благородници. Сега е превърнат в музей, който показва оригиналния декор на двореца 
- ориенталски килими, антични мебели и изящни картини. Библиотеката съдържа 
повече от 4500 книги, а кухнята показва старото оборудване за готвене. Има и 
впечатляващ асортимент от бижута и антики като древни римски монети. 
Катедралният музей - в него ще видите исторически артефакти, спасени от 
земетресението, което частично е унищожило първата катедрала в Мдина: картини, 
щампи, гравюри на дърво и рисунки на старите майстори. В него се помещава и 
колекция от монети, обхващаща период от около 2000 години. Дворецът Вилена –
сграда от 18 век, в която днес се помещава Природонаучният музей на Малта. 
Изложбените зони обхващат различни теми, включително местна геология и 
палеонтология, човешка еволюция, екзотични бозайници, морска фауна, насекоми, 
птици. В подземията на двореца Вилена се намира музеят на мъченията - тайни 
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подземни коридори, камери и килии пресъздават събития от тъмната страна на 
малтийската история.  

 Ако искате да се полюбувате на смайваща гледка над цяла Мдина и околностите, 
най-доброто място е Бастионът, разположен на стените на Цитаделата.     

Нощувка. 

 

Ден 5, 02.01.2021, събота/ Малта - София 

Закуска и свободно време. Освобождаване на стаите до обяд и трансфер до летището 
за директен полет на Wizz Air до България в 15:55. Кацане в София в 18:50. 

 Край на програмата. 

 
 

       
 
  
 
Пакетната цена включва: 
• Самолетен билет: София – Малта – София с авиокомпания Wizz Air; 
• Летищни такси; 
• Един брой салонен багаж с размери 40x30x20 см; 
• Трансфер летище – хотел – летище 
• 4 нощувки със закуски в хотел Corinthia Hotel St. George’s Bay 5* в Малта:  
• Застраховка „Защита при пътуване в чужбина” със застрахователна сума 10 000 
евро и покрити основни рискове.  
• Подробна информация за Малта и нейните забележителности 
 
Пакетната цена не включва: 
• Салонен багаж до 10кг с размери 55x40x23 – 54 лв на човек за двете посоки 

/подлежи на препотвърждение към датата на записване, както и при промяна на 
цената от страна на авиокомпанията/. 

• Чекиран багаж до 20 кг – 150 лв на човек за двете посоки /подлежи на 
препотвърждение към датата на записване, както и при промяна на цената от 
страна на авиокомпанията/. 

• Избор на място в самолета – от 4 до 20 евро в зависимост от наличността. 
• Туристическа такса – заплаща се на място в хотела/таксата е около 0,50 евро на 

нощувка на човек, но не повече от 5 евро на човек за целия престой/: 
• Новогодишна Гала вечеря, по желание (очаквайте скоро информация за цената и 

менюто); 
• Ползване на автомобил под наем (по желание) – от 90 евро/176 лв за целия 

престой с включени неограничени километри; 
• Лични разходи; 
• Допълнителни покрития по застраховка „Защита при пътуване в чужбина“ – 

пакет Класик с покритие 50 000 евро и пакет Премиум с покритие 100 000 евро 
(по желание, цена на запитване): 

        Пакет “Премиум” – всеобхватна защита по време на Вашата почивка – освен 
включеното в пакет “Класик” покрити са и следните рискове: 

ЦЕНА 
Стандартен 

пакет: 

ПРОМО пакет при 
записване до 

30.10.2020 

Пакетна цена на човек в двойна стая   1 269 лв  1 169 лв 
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     - Прекъсване на пътуването, както и отделно връщане до родината поради 
заболяване или подозрения за COVID-19; 
    - В случай на заболяване на съпруг/а или близък роднина у дома, който има 
животозастрашаващо състояние поради COVID-19, застрахователят ще съдейства за 
връщането до родината и ще възстанови разходите за пътуването.  
Това включва такси за презаверяване и разходи за неизползвани туристически услуги.  
    - Застраховката също покрива разходите за закъсняло пристигане в чужбина или 
отделно връщане в родината, ако на пътуващия е отказан бординг поради съмнение за 
COVID-19. 
Застраховка „Отмяна на пътуване“ и прекъсване на пътуването по неотложни, 
независещи от клиента причини /включително COVID-19/. Тази допълнителна 
застраховка е по желание и може да се сключи до 40 дни преди отпътуване, като 
застраховката започва да важи 10 дни след датата на сключването. Цената към момента 
на публикуване на програмата е 76,50 лв на човек. Препоръчваме на всички да си 
направят тази допълнителна застраховка! 
Ако застрахованото лице се разболее от COVID-19 или е поставено под карантина 
поради съмнение за заболяване и следователно трябва да отмени планирано пътуване, 
застраховката покрива възстановяването на разходите за анулиране на пътуването. 
Заболяването на съпруг/а или близък роднина, който не пътува, също се счита за 
причина за анулиране на пътуването, при условие че лицето има животозастрашаващо 
състояние поради COVID-19 и се нуждае от интензивни грижи в болница. 
Важни уточнения: 
  - Издадени предупреждения за пътуване, страх за предприемане на пътуване или 
груба небрежност остават като изключени събития. 
  - Пандемия и епидемия продължават да съществуват като изключения в Общите 
условия. Например ако пътуването бъде отменено от туроператора заради COVID-19, 
това събитие е изключен риск по застрахователното покритие. 
 
 Важно: 

• Посочената пакетна цена e 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 500 лв на 
човек;   

• Доплащането се извършва до: 01.12.2020; 
• 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 
Малта. 

 
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.  
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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. 


