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Viešbučio aprašymas
4* viešbutis Dolmen Hotel Malta yra įsikūręs Kavros ir Budžibos promenadose, vietinių gyventojų ir turistų labai mėgstamoje
vietovėje. Iš viešbučio lengvai pasieksite restoranus ir naktinius klubus, pasilinksminimo vietas. Šalia viešbučio yra autobusų
stotelė, iš kurios galima apžiūrėti salą Valetos, Mdinos ir Gozo kryptimis. Taip pat netoliese yra akmenukų paplūdimys.
6 aukštų pastate, su 6 liftais, yra įrengta 413 kambarių. Kambariuose veikia oro kondicionieriai ir centrinis šildymas, yra
standartiniai balkonai arba terasos, iš kurių atsiveria jūros vaizdai. Kambariuose rasite seifą, mini barą ir rašomąjį stalą, mini
šaldytuvą, arbatos/kavos virimo aparatus, TV su palydoviniais/kabeliniais kanalais ir belaidį internetą (be papildomo mokesčio).
Vonios kambariuose yra dušai ir/ar vonios, plaukų džiovintuvai, šlepetės ir chalatai, kosmetikos priemonių.
Baseinų kompleksą sudaro 5 šildomi sūraus ir gėlo vandens baseinai bei vaikų zona. Šiltu oru visada verta išsimaudyti lauko
baseine, o vidaus baseinas yra puiki vieta praleisti niūrią, vėsią dieną. Svečiai gali pasilepinti gaivinančiais gėrimais užkandžių
bare prie baseino ir atsipalaiduoti sūkurinėje vonioje. Trumpa pertrauka arba visa popietė saulės terasoje, kurioje yra gultai ir
skėčiai, suteiks jėgų ir leis atgauti jėgas. Tie, kurie nori išlikti aktyvūs atostogų metu, gali žaisti tinklinį. Už tam tikrą mokestį
galima žaisti ir tenisą. Be to, galima užsiimti ir kitomis sporto šakomis, mėgautis vandens pramogomis. Yra ir sveikatingumo
zona su SPA, sauna, garų pirtimi, grožio salonu, hidroterapijos procedūromis ir Ajurvedos procedūromis. Papildomos laisvalaikio
pramogos apima pramoginę programą, vaikų klubą, šokių klubą, kazino ir naktinį klubą.
Svečiams, keliaujantiems automobiliu, yra parkavimo vietos (už papildomą mokestį), o dviračių nuomos paslauga suteikia visą
reikalingą įrangą apylinkėms apžiūrėti.
Atstumai:
Oro uostas: 30 min (GZM)
Paplūdimys: 0,05 km
Viešasis transportas: 50 m
Bugibba autobusų stotis: 0,1 km
Maltos klasikinių automobilių muziejus: 0,1 km
Baras / Baras: 500 m
Bugibba aikštė: 0,1 km
Turgus: 200 m

Skrydžių laikai
Vilnius 10:40 – Malta 13:00;
Malta 15:25 – Vilnius 19:55
Skrydžių laikai gali keistis priklausomai nuo skrydžius vykdančios bendrovės ir kitų veiksnių. Patikslinta informacija bus suteikta
artėjant kelionei.
Aviakompanijos sveikatos ir saugumo priemonės

Transportas
Maltoje viešojo transporto sistema labai gera. Todėl po salą patogiausia keliauti autobusais. Viešuoju transportu galima apžiūrėti
beveik visas lankytinas vietas – tam nebūtina rinktis brangiai kainuojančias ekskursijas. Viešasis transportas retai kada vėluoja,
tačiau yra labai užpildytas, tad norint vykti ne iš stoties, yra galimybė, kad vairuotojas neleis įlipti į autobusą. Pagrindinė stotis
yra sostinėje Valetoje. Maršrutai yra aiškiai sužymėti, todėl keliauti bus tikrai paprasta. Jei ketinate aktyviai keliauti po salą ir
aplankyti daugybę objektų, išbandyti populiariausias pramogas, rekomenduojame įsigyti Malta Pass. Jis galioja 1, 2 arba 3
dienas ir padės sutaupyti. Tvarkaraščius bei kainas galima rasti Maltos viešojo transporto svetainėje.
Jei norite būti nepriklausomi – išsinuomokite automobilį. Maltoje eismas vyksta kairiąja kelio puse. Tik atminkite, kad naktį
važiavimą gali trikdyti tamsa, nes gatvės dažniausiai neapšviestos. Ko gero, maloniausia ir lengviausia važinėtis ramiame Gozo
mieste.
Kelionėms dviračiais tinkamiausios vietos – Dingli Cliffs ir Fomm ir-Rih regionai. Dviratį dienai galite išsinuomoti nuo 15 €
suaugusiam ir nuo 8 € vaikui.

Ką verta pamatyti Maltoje?
Valeta – Maltos sostinė ir į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas miestas. Tai viena tankiausiai pasaulyje apgyvendintų
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vietų. Čia viešpatauja barokas, o miesto išplanavimas stebina: Valeta buvo statyta bijant karo, todėl kai kuriose vietose gatvės
kyla stačia įkalne, o laiptai per aukšti kareiviams su šarvais pakelti koją. Valetos uostai taip pat stebina - didysis uostas puiki
vieta pasivaikščioti: vienoje pusėje atsiveria unikalią Maltos architektūrą atspindinčių statinių linija, kitoje - linguoja laivų burės.
Gozo salos sostinė – Viktorija, taip pat žinoma, kaip Rabat. Čia rasite gausybę lankytinų vietų, tačiau žymiausia – žadą
atimanti – Viktorijos Citadelė. Citadelė, arba kitaip – Gozo karūna, buvo pastatyta aukštai virš miesto. Citadelės vietoje
gyventojai rinkdavosi jau bronzos amžiuje, tačiau į Akropolį buvo perstatyta romėnų imperijos. Tai įspūdinga tvirtovė atimanti
žadą jau pirmą kartą į ją žvilgtelėjus.
Mdina – buvusi Maltos sostinė, „Tylusis miestas", kuriame keliaujama žirgais ir karietomis. Būtent čia buvo filmuoti
skandalingieji „Sostų karai". Tai nuostabus miestas, kurį būtina aplankyti visiems, kelionės į Maltą metu.
Hal Saflieni Hypogeum – į UNESCO pasaulio paveldo sąrašą įtrauktas požeminis nekropolis, pradėtas naudoti jau 4000m. pr.
Kr. Tai milžiniška požeminė kapaviečių struktūra, iškasta iš koralinių klinčių. Kapavietėje rasta apie 7000 palaikų.
Comino – pati mažiausia iš Maltos salų. Čia nėra gyventojų, išskyrus vieną vienintelį viešbutį. Šioje saloje taip pat rasite ir
garsiąją mėlynąją lagūną - tai įsimintino žydrumo jūros gabaliukas apjuostas įspūdingų uolų ir ribojamas balto smėlio
paplūdimio.
San Blas Bay – mėgstantiems atokesnį poilsį, šis įspūdingas raudono smėlio paplūdimys Gozo salos šiaurės rytų pakrantėje,
puikiai tiks.

Įdomūs faktai apie Maltą
- Manoma, kad Malta anksčiau buvo žeme susijungusi su Italija;
- Kadangi Malta ankščiau buvo pavaldi Britanijos imperijai - čia vairuojama kairėje ir viena iš valstybinių kalbų – anglų;
- Maltoje yra net 365 bažnyčios – po vieną bažnyčią kiekvienai metų dienai;
- Čia filmuota daugybė žymių filmų bei serialų. Atpažinsite vietoves iš „Gladiatoriaus", „Sostų karų", net ir iš tokių žaidimų, kaip
„Assassin‘s creed";
- Maltos žvejai valčių ir laivelių priekyje nupiešia akis. „Ozirio akys”, sakoma, apsaugo nuo nelaimių, audrų ir piktųjų dvasių

Maltos klimatas
Vidutinė Maltos metinė temperatūra – 23º C šilumos. Vasaros labai šiltos, karščiausias mėnesis – liepa (vidutiniškai 27º C), o
vėsiausias - sausis (vidutiniškai 13º C). Malta saulėta, jūra šilta (vėsiausią mėnesį – sausį – temperatūra siekia net 19º C), o
kritulių daug nebūna. Maltoje puiki kryptis tiek aktyviam, tiek pasyviam poilsiui.

Maistas
Malta gali pasigirti turtingomis kulinarijos tradicijomis. Bene populiariausias greito maisto produktas – Pastizzi. Tai sluoksniuotos
tešlos suktinukai su saldžiomis pupomis, rikota, grybais arba vištiena. Taip pat tradicinei virtuvei priskiriamas Lampuki žuvies
pyragas, triušienos troškinys Stuffat tal-Fenek, maltietiškas daržovių troškinys Kapunata bei žaliaisiais žirneliais ir virtais
kiaušiniais įdaryta jautiena Bragioli. Taip pat nedėrėtų pamiršti ir puikių Kannoli pyragaičių su rikota bei chalvos. Siūlome
išbandyti šiuos restoranus: Legligin, Ta‘ Victor Restaurant, Busy Bee, Piadina Caffe
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Pastabos
- Nurodyta kaina yra asmeniui. Pasiūlymas galioja tik užsakant dvivietį kambarį (2 suaugusiems asmenims). Esant kitiems
pageidavimams prašome kreiptis į agentūrą;
- Aviabilietai po išpirkimo negrąžinami. Keitimas už papildomą mokestį. Dėl išsamesnės informacijos teirautis pas kelionių
agentą prieš kelionės įsigyjimą.
- Kelionės kaina gali keistis priklausomai nuo skrydžio bilietų kainos bei viešbučio kainos pirkimo metu.
- Perkant būtina nurodyti tikslius asmens duomenis (vardas ir pavardė kaip pase), nes klaidų taisymas lėktuvo bilietuose yra
galimas tik už papildomą mokestį.
- Į užsienį galima vykti tik turint galiojantį pasą arba ATK. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės
metu, laikomas negaliojančiu. Reikalaujama, kad turisto asmens dokumentas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius, skaičiuojant
nuo kelionės pabaigos dienos. Asmens dokumentas, kurio galiojimo terminas baigiasi kelionės metu, laikomas negaliojančiu.
- Pasiūlymų kiekis pagal pateiktas kainas ribotas. Dėl užimtumo lėktuve ir viešbutyje teirautis kelionių agento
prieš įsigyjant kelionę.
- užsisakydamas šią kelionę turistas prisiima riziką dėl negalimų numatyti ateities keliavimo į šią šalį aplinkybių ir sutinka, kad
aviakompanijai vykdant skrydžius pinigai už lėktuvo bilietus nebus grąžinami net jeigu bus privaloma saviizoliacija atvykus į šalį
- DĖL COVI19 rizikos REKOMENDUOJAMA GRĮŽUS IŠ UŽSIENIO REGISTRUOTIS INTERNETU,
ADRESU: https://keleiviams.nvsc.lt/lt/form

COVID-19
Daugiau informacijos apie saugų keliavimą į Maltą čia:
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