МАЛТА И
И СИЦИЛИЯ
Красива, топла, цветна, загадъчна, лишена от праволинейност – Малта може да се опише с
ред думи и да се запечата в милиони фотообективи.
Истината е, че за да избереш най-точното определение – просто трябва да си бил там!

11-15 Април 2017
5 ДНИ / 4 НОЩУВКИ
С АВТОБУС И САМОЛЕТ от Варна и Букурещ

Цена на човек в
стая с две легла
Пакетна цена

Цена на човек в
стая с едно легло

360 евро

400 евро

Цена на дете
от 3 до 12 год.
300 евро

Пакетната цена е актуална към 13.03.2017 и се актуализира към момента на запитване!
Пакетната цена включва:
 4 нощувки със закуска в хотел Plaza Regency – 3 звезди или подобен;
 Двупосочен самолетен билет за директен полет Букурещ – Малта – Букурещ
 Летищни такси;
 Двупосочен трансфер летище-хотел-летище;
 Двупосочен трансфер Варна-Букурещ-Варна;
 Медицинска застраховка;
 Водач от фирмата – организатор при група над 7 човека;
 Екскурзоводско обслужване на място на български език.
Цената не включва:
Куфар до 23 кг – 105 евро в двете посоки;
Голям салонен багаж – 75 евро в двете посоки;
Доплащане за стая със страничен изглед море – 30 евро на човек за престоя;
Вечеря на шведска маса в хотела – 11 евро на вечер на човек.
Екскурзии по желание:
Валета - автобусна и пешеходна обиколка, екскурзовод. Цена: 25 евро + вход за катедралата St. John
– 10 евро;
Посещение на Мдина, двореца Палаццо Паризио, Св. Антон, ботаническите градини и град
Моста. Цена: 30 евро;
Трите града - Виториоза, Сенглеа и Коспикуа – автобусна и пешеходна обиколка, екскурзовод.
Цена: 35 евро;
Круиз – пристанищата на Малта – транспорт, билет за круиза, превод на български език. Цена: 15
евро;
Сицилия- Позало, Таормина, Сиракуза, Савока – трансфер хотел-пристанище-хотел, двупосочен
билет за ферибот, автобусен транспорт на Сицилия, екскурзовод. Цена: 145 евро;
Екскурзия до остров Гозо – трансфер, билет за ферибот, автобусен транспорт на Гозо, екскурзовод,
обяд. Цена: 57 евро
Условия за Ранни записвания:
 Записване и авансово плащане до 17.02.2017 в размер на 150 евро/човек. Депозитът е
невъзвръщаем.
 Плащане на остатъка до 17.03.2017
Необходими документи: Лична карта или международен паспорт; за деца до 18 год. се изисква
нотариално заверена родителска декларация от не пътуващия/те родител/и – оригинал и копие,
копие от акта за раждане, копие от страницата със снимката в паспорта
Визови, паспортни и санитарни изисквания - няма

Минимален брой за осъществяване на пътуването – 5 туриста.
Срок за уведомление при не достигнат минимален брой туристи – 7 дни преди датата на
тръгване.
Агенцията си запазва правото на промени в последователността на програмата
Застраховка „Отмяна от пътуване“: ТО предоставя възможност за сключване на допълнителна
застраховка “Отмяна на пътуване”, по чл. 80, ал. 1, т.14 от Закона за туризма, покриваща разходите
за анулиране на пътуването, за съкращаване и прекъсване на пътуването, поради здравословни
причини на пътуващия, негови близки, неотложно явяване на дело, съкращаване от работа и др.
Повече информация в офиса на фирмата.
Травел Клуб България ЕООД, притежава Удостоверение за туроператорска и туристическа агентска
дейност № РКК-01-6032/21.01.2008 г. и е сключил застраховка Отговорност на Туроператора по чл.
42 ЗТ. на 11.01.2016 – застрахователна полица №750016000015 в ”Групама Застраховане” ЕАД.
За информация и записвания: 052/983201, 0888/247042– Юлиан Бонев (Травел Клуб България)

Програма
11 април (вторник)
11.00 трансфер Варна-Букурещ – полет от Букурещ в 18.40 ч. Кацане в
Малта на летище Лука в 20.05 ч. Трансфер от летище до хотела.
Настаняване. Свободно време за разходка в Слиема и вечеря. Нощувка.
12 април (сряда) – Малта отвътре - Валета и Мдина
Закуска. Свободно време или по желание – полудневна обиколка на
Валета – 25 евро и следобед до Мдина – 30
евро. Днес вие ще посетите невероятни места
на острова и ще научите много подробности
за тях.
Денят започва с посещение на вдъхновяваща със своя бароков шедьовър
столица – Валета. Ще видите нейните улици изпълнени с барокови
дворци и църкви и ще се потопим в историята на Ордена на Св. Йоан.
Нашата екскурзия включва и посещения на най-впечатляващата
забележителност: Катедралата на Св. Йоан. Катедралата е една от найбогатите църкви в Европа, чиято изчистена фасада е в контраст с богато
разработена барокова визия отвътре. Проектирана през 17 век от
художника Матия Прети, и обогатена с най-големият шедьовър на
Караваджо, обезглавяването на Св. Йоан Кръстител.
След обяд – по желание – онези от вас, които не искат да се включат могат
да останат във Валета – самостоятелно прибиране с градски транспорт до
хотела. С останалите ще продължим до средновековната столица Мдина,
президентските градини на Сан Антон, и разглеждане Рицарския дворец
от 17-ти век., посещение на двореца Палаццо Паризио и ще завършим с
град Моста, където ще видим третата по размер куполна църква в Европа,
и ще се запознаем с чудодейната й история от Втората световна война.
Доплащане 30 евро.
Прибиране в хотела. Нощувка.
13 април (четвъртък) - "Трите града" : Виториоза, Сенглеа и Коспикуа
Закуска. Свободно време или по желание полудневна екскурзия до Трите
града – 35 евро
Докоснете се до историческата област, позната като „Трите града“:
Виториоза, Сенглеа и Коспикуа. Ще преминете покрай Коспикуа и ще
достигнете до Виториоза (известен още като Биргу), където ще се
разходите сред лабиринт от тесни улички, обградени от исторически
сгради и църкви. Градът е изиграл централна роля по време на Великата
обсада на Малта през 1565 г., когато Османската империя напада острова,
тогава управляван от рицарите хоспиталиери. Рицарите удържат
обсадата, една от най-кръвопролитните и най-яростно оспорваните в
историята, която се превръща в едно от най-знаменитите събития в

Европа през XVI век. В Сенглеа (или Исла) ще се полюбувате на прекрасен изглед от т.нар „vedette”,
разположено в центъра на Grand Harbour – естествено пристанище,
изпълняващо тази функция от времето на финикийците, днес вече
модернизирано и укрепено, без да губи своя „рицарски дух“. Екскурзията
ще завърши в едно прекрано рибарско селце – Марсашлок – много от
пощенските картички за Малта са снимани там. Време за обяд
Следобед в 14.00 ч. организиран круиз из пристанищата на Малта с
продължителност – 90 минути с коментар за историята и
забележителностите на Малта на английски с превод от страна на
българския водач – 15 евро. Нощувка.
14 април (петък) – Сицилия – ЕДНОДНЕВНА ЕКСКУРЗИЯ до Сицилия с
екскурзовод на български език – Позало, Таормина, Сиракуза, Савока.
Заминаване: 06:30 (5.30 от хотела) – Пристигане в Малта: 21:30.
Остров Сицилия се намира само на 90 км от Малта. Пристигане в
Позало (Pozallo), едно типично сицилианско село, от където ще отидем в
Сиракуза, град, основан от Коринтяните (Corinthians) в 734 г. пр. Хр.
Днес тя е популярна туристическа дестинация. Дуомото (The Duomo,
вх.такса 2 ев) е преустроен гръцки храм и днес
можете да видите някои фрагменти от древния
храм
в
структурата
на
църквата.
Градът
е
един
скъпоценен
камък
на
архитектурата от 18 век. Великолепни църкви
и катедрали, разположени в старата част на остров Ортиджа, с други думи
Сиракуза е красив пример за сицилианския барок.
Следващата спирка по пътя ни е град на име Таормина, който е
първостепенен туристически курорт в Сицилия . Той е бил колонизиран от
гърците през 4-ти век пр. н. е. Ще посетим настоящияТеатър греко (Teatro
Greco) (посещение по желание 10 евро),красивата ботаническа градина,
Катедралната църква Св.Никола и главната елегантна улица Корсо Умберто. Ще имате свободно
време за обяд.След което се отправяме към планинското селце Савока, където е сниман култовия
американо-италянски филм "Кръстникът" с Ал Пачино.
Цена: 145 евро
15 април (събота)- Културно-историческaта обиколка на о. Гозо
Закуска. Свободно време или по желание целодневна екскурзия до остров
Гозо с включен обяд – 57 евро. Тези, които ще се включат в екскурзията –
освобождаване на стаите.
Тази обиколка ще ви даде възможност да разгледате красотата на остров
Гозо и узнаете повече за неговото значение в Малтийската история. Това е
остров, който заслужава да се посети и ще ви привлече да се върнете отново.
Пътуването ви ще бъде още по-колоритно и впечатляващо благодарение на
професионалният български екскурзовод, който ще ви разкаже за древния
живот на Годзо и неговите хора.
Описание на културно-историческaта обиколка на Гозо:
Нашата обиколка с екскурзовод на екологически чистия остров Гозо започва с посещение на
древната Цитадела, важна крепост, която е защитавала Гозо от древни времена. След това ще се
разходим по тихите и антични улички и ще се радваме на панорамната гледка към целия остров.
Слизайки от Цитаделата ще посетим столицата Виктория. Тук ще се насладим на спокойствието и
красотата идващи до нас от древността, ще имаме възможност да изпием чаша кафе, да си купим
сувенири от традиционния пазар и да дегустирате от уникалните гастрономически наслади на Гозо.
Следваща спирка от нашата екскурзия ще бъде едно от най- естествено красивите места в целия
архипелаг, скалния Лазурен прозорец. Този геоложки феномен, е бил сформиран от хилядолетна
морска ерозия, заобиколен от невероятна гледка. Допълнително предлагаме
разходка с рибарска лодка, която ще ни преведе през естествени пещери на
Лазурният прозорец. Екскурзията включва и посещение на най-важното
религиозно място за поклонение на остров Гозо – църквата Ta ‘ Pinu. Тя е
неоримска базилика построена в средата на живописна провинция. Бидейки
мястото на случило се чудо в началото на 19 век, започва един век на
пламенна преданост и вдъхновенителни истории за изцеление и чудеса.
Освен самата църква ще видите всички невероятни, скромно оброчни
приноси на хиляди хора, предлагани на Дева Мария от, молейки се за
ходатайство.

Време е за обяд! Какво по-добро място да си отдъхнете в село Xlendi, сгушено в подножието на
отвесна долина, заобиколено от красиви чисти води. Тук, на крайбрежната улица ще намерим
разнообразие на отлични ресторанти, които напомнят на Сицилия или Капри. След обяд ще се
отправим към друга висока точка на острова, този път до пещерата Калипсо, където се смята, че
Одисей е държан в плен от нимфи, според Одисея на Омир. Фантастичната гледка на красивия плаж
би вдъхновила всеки поет – Ramla Bay, известен с червения си пясък, от който идва и името му.
Продължителност на екскурзията (тура): 8 – 9 часа.
Трансфер в 18.00 ч до летище за полет в 20.35 ч. до Букурещ. Кацане в 23.55 ч. Трансфер до Варна.

