Нова година в Малта
Директен чартърен полет от София
Период: 30.12.17-03.01.18
4 нощувки/5 дни

Програма
Ден 1 - 30.12.2017: Програмата започва със среща на летище София с
представител на туроператора за чартърен полет от София до Малта. На летище
Малта ви очаква представител на фирмата- партньор за организиран групов
трансфер. Настаняване в избрания от вас хотел. Информационна среща с местен
представител за подробности по програмата и дестинацията. Нощувка.
Ден 2 - 31.12.2017: Закуска в хотела. Свободно време или възможност за
допълнителна екскурзия до о. Гозо - вторият по големина остров от
Малтийският архипелаг, за да се потопите в легендата за прекрасната нимфа
Калипсо. Ще посетите Цитаделата и високите защитни стени на столицата на
острова - Виктория (известна още под името Рабат),базиликата Ta’ Pinu и
живописния залив Xlendi; ще имате възможност да отнесете като сувенир
типичните ръчно изработени изделия от вълна и дантела. Комплексът
Ggigantja е затворен за посетители на 31 декември. Цена на човек 55Евро
/дете 2-11,99 г. 30Евро. Цената включва: транспорт, ферибот, обяд и
обслужване от лицензиран екскурзовод на руски език.
Завръщане в хотела и подготовка за празнично посрещане на Новата 2018
година!
Нощувка.
Ден 3 - 01.01.2018 Закуска в хотела. По-късно в следобедните часове ще имате
възможност да се възползвате от организирана полудневна екскурзия до
Мдина. На вашето внимание е предложението ни да посетите града на
тишината - един от най-добре запазените укрепени градове в Европа, чиито
сгради съчетават по уникален начин средновековен и бароков архитектурен
стил. Пред Вас ще застанат неповторими панорамни гледки, ще имате
възможност да се разходите из прочутите ботанически градини на Сан Антон.
Цена на човек: 35Евро /дете 2-11,99 г. 15Евро. Цената включва: транспорт и
обслужване от лицензиран екскурзовод на руски език. Нощувка.
Ден 4 - 02.01.2018 След закуска в хотела, ще имате възможността да се
присъедините към организирана екскурзия и да посетите столицата Валета, с
нейните неповторими градини Barrakka, удивителната крепост и катедралата
шедьовър на бароковата архитектура - светилище за рицарите на Малтийския
орден, да видите Двореца на Великия Магистър с безценни произведения на
изкуството и колекции от гоблени, фрески и рицарски доспехи. Цена на човек
40Евро /дете 2-11,99 г. 20Евро. Цената включва: транспорт, разглеждане на
обектите и обслужване от лицензиран екскурзовод на руски език. Нощувка.
Ден 5 - 03.01.2018 Закуска. Свободно време до освобождаване на стаите.
Предстои организиран трансфер до летище Малта за полет до София.
Завръщане в България.

Цената включва:

 Изпращане на летище София от представител на туроператора;
 Самолетен билет с чартърен полет София-Малта-София;
 Летищни такси - 90евро на човек към 19.07.2017 (подлежат на
препотвърждение към момента на издаване на самолетните билети).
 Посрещане на летището в Малта от представител на фирмата-партньор на
туроператора;
 Трансфер: летище-хотел-летище;
 Настаняване за 4 нощувки на съответната база в избрания от Вас хотел;
 Mедицинска застраховка със застрахователна премия 10 000 евро за целия
период.

Цената не включва:

 Горивна такса - поради постоянно променящите се цени на горивата
авиокомпаниите имат право да начислят горивна такса. В този случай
цената на пътуването ще се промени съгласно горивната такса. Горивната
такса се дължи за всички резервации за съответния полет, без значение кога
са били направени. Информация за стойността на горивната такса ще бъде
публикувана 21 дена преди датата на съответния полет, за което клиентите
ще бъдат уведомени и ще могат да заплатят горивнато такса до 7 дни преди
пътуването /за записвания по-малко от 21 дена преди съответния полет
също ще важи обявената горивна такса за този полет, ако има такава/
 Местна еко такса - заплаща се директно от клиентите на Рецепцията на
хотела при настаняване. Стойност 0,50 Евро на човек на вечер, с
максимална стойност на човек 5 Евро за престоя.

Други плащания:

 Доплащане за застраховка за възрастни от 70 до 80 г.: 4 евро за 5 дни.
 Новогодишна Празнична вечеря за настанените на HB
Хотел Bayview Hotel - 35 евро за възрастен; 17,50 евро за дете от 2 до 11.99
години.
Хотел Plaza - 30 евро за възрастен; 15 евро за дете до 11.99 години.
Хотел Cavallieri - 70 евро за възрастен.
Хотел Le Meridien - 79 евро за възрастен; 39.50 евро за дете от 2 до 11.99 години
Хотел Westin Dragonara - 143 евро за възрастен; 71.50 евро за дете до 12.99
години - Excelsior - 90 евро за възрастен; 45 евро за дете до 11.99 години

Хотели по програмата:
Хотел ST Bayview Hotel 3*, Ла Валета
Настаняване: Стая на приземен етаж
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 440€
 На човек в стая с 1 легло: 524€
 За трети човек в стая с 2 легла: 414€
 Двама възрастни и 1 дете (2-11.99г.) в една стая: 1242€
 Двама възрастни и 2 деца (2-11.99г.) в една стая: 1604€
 Четвърти човек в стая с 2 легла: 410€
 Трима възрастни и едно дете (2-11.99г) в една стая: 1656€
 Доплащане за настаняване с включена закуска: 20€ за възрастни / 12€ за
деца (2-11.99г)
 Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря: 60€ възрастни / 32€ за
деца (2-11.99г)
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Хотел Plaza/Regency Hotel 3*, Ла Валета
Настаняване: Стая с гледка към градина, с включена закуска
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 469€
 На човек в стая с 1 легло: 524€
 За трети човек в стая с 2 легла: 424€
 Доплащане за закуска и вечеря: 40€ възрастни / 40€ за деца (2-11.99г)
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Хотел Cavalieri Art Hotel 4*, Ла Валета
Настаняване: Стая конфорт, с включена закуска
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 513€
 На човек в стая с 1 легло: 681€
 За трети човек в стая с 2 легла: 455€
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Хотел Le Meridien 5*, Ла Валета
Настаняване: Супериор стая с гледка към градина, с включена закуска
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 665€
 На човек в стая с 1 легло: 1005€
 За трети човек в стая с 2 легла: 501€
 Двама възрастни и 1 дете (0-11.99г.) в една стая: 1612€
 Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря: 112€ възрастни / 112€
за деца (0-11.99г)
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Хотел Excelsior Hotel 5*, Ла Валета
Настаняване: Делукс стая, с включена закуска
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 691€
 За трети човек в стая с 2 легла: 573€
 Двама възрастни и 1 дете (0-11.99г.) в една стая: 1878€
 Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря: 128€ възрастни / 68€ за
деца (2-11.99г)
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Хотел Westin Dragonara Resort 5*, Ла Валета
Настаняване: Tower room, с включена закуска
Цени:
 На човек в стая с 2 легла: 890€
 На човек в стая с 1 легло: 1445€
 За трети човек в стая с 2 легла: 479€
 Двама възрастни и 2 деца (0-12.99г.) в една стая: 2380€
 Четвърти човек в стая с 2 легла: 479€
 Един възрастен и едно дете (0-12.99г) в една стая: 1746€
 Трима възрастни и едно дете (0-12.99г) в една стая:2559€
 Двама възрастни и едно дете (0-12.99г) в една стая: 2080€
 Доплащане за настаняване на база закуска и вечеря: 148€ възрастни / 148€
за деца (0-12.99г)
*** Можем да ви предложим и друг тип настаняване в този хотел. За
повече информация и цени, моля свържете се с нас.

Eкскурзии по желание срещу допълнително заплащане
1. ВАЛЕТА - полудневна екскурзия
Нашата обиколка с екскурзовод ще ви отведе от хотела до най-оживените улици
на столицата Валета. Изключително впечатляваща и красива, столицата на
Малта, непременно трябва да бъде видяна от всеки пътешественик, посетил
страната. Планирана и построена през 16 век, Валета е едно бижу на класическа
Барокова архитектура. Претърпяла много промени през вековете, столицата е
запазила своя чар и магнетизъм.
Екскурзията започва с посещение на градините Barrakka, от които се разкрива
спираща дъха гледка към пристанището и целия град. Турът продължава към
катедралата Св. Йоан, построена от Рицарския орден, като се посещава и музея
в самата църква с уникална колекция от гоблени и картини. Следва разходка из
центъра на града, известен с неповторимите си исторически значими постройки
от ранга на Grand Master's Palace. Последната спирка е шоуто Malta Experience,
което с видео презентация разказва за историята на Малта през вековете, от
най-ранните селища, датиращи от праисторически времена до наши дни.
Цена: 40 Евро на човек
Дете от 0 до 1,99 години – безплатно
Дете от 2 до 11,99 години 20 Евро
Цената включва: транспорт, екскурзовод, входни такси
* Цените са валидни при група от минимум 15 човека.
** Екскурзиите се провеждат на руски език
2. МДИНА - Полудневна екскурзия
Определен като „град на тишината”, Мдина впечатлява със своята невероятна
атмосфера и културно-историческо наследство, датиращо от повече от 4000 г.
Изключително колоритен с тесните си сенчести улици, впечатляващите си
дворци, сградите си в средновековен и бароков архитектурен стил, град Мдина е
един от най-добре запазените укрепени градове в Европа. Екскурзията започва с
пешеходна разходка из тесните улички на града и посещение на крепостните
стени, от където се разкрива незабравима панорама гледка. Турът продължава
към впечатляващите скали Dingli Cliffs – най-високите на о.Малта. От тук
можете да се насладите на прекрасна гледка към о.Filfla. Последната спирка от
обиколката е посещение на ботаническите градини San Anton. Изключително
интересни са с неповторимата си, пренесана от всички точки на света,
растителност, както и с факта, че тук се намира лятната резиденция на
настоящия президент на Малта. Изключително приятна и релаксираща
полудневна екскурзия.
Цена: 35 Евро на човек
Дете от 0 до 1,99 години – безплатно
Дете от 2 до 11,99 години -15 Евро
Цената включва: транспорт, екскурзовод, входни такси
* Цените са валидни при група от минимум 15 човека.
** Екскурзиите се провеждат на руски

3. ОСТРОВ ГОЗО - Целодневна екскурзия с включен обяд
Невъзможно е по време на почивката си в Малта да не посетите и остров Гозо.
Пътуването с ферибот е приблизително 20 минути до пристанището на Гозо,
втория по-големина остров от Малтийският архипелаг. Макар със сходна
история и развитие, Гозо има свое неповторимо очарование и ще Ви плени със
зелените си и живописни пейзажи. С тази целодневна екскурзия ще посетите
едни от най-популярните забележителности в Гозо – живописния залив Xlendi и
Цитаделата в столицата - Виктория, както и залива Dwejra със скалистите си
брегове, Вътрешното море и мястото, където се е извисявал символът на
острова Лазурният прозорец. В програмата е включен и обяд. Турът продължава
с кратка разходка до Базиликата Ta’ Pinu и храмовете на Ggantijja известни като
най-старите храмове в света. Тъй като Гозо е добре познат с производството на
изделия от вълна и ръчно изплетена дантела, мед и сирене ще имате на
разположение свободно време за пазаруване.
Цена: 55 Евро на човек
Дете от 0 до 1,99 години – безплатно
Дете от 2 до 11,99 - 30 евро
Цената включва: транспорт, екскурзовод, обяд, входни такси
* Цените са валидни при група от минимум 15 човека.
** Екскурзиите се провеждат на руски език.

