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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta CaniforCanifor  KrakówKraków 09.08.202109.08.2021

16.08.202116.08.2021 18391839   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KrakówKraków   do do LuqaLuqa dnia dnia 09.08.202109.08.2021  godz.  godz. 14:40 - 17:1514:40 - 17:15
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do KrakówKraków dnia dnia 16.08.202116.08.2021  godz.  godz. 11:40 - 14:1511:40 - 14:15
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacjeŚniadania i obiadokolacje Hotel w mieście: Hotel w mieście: Saint Paul's BaySaint Paul's Bay
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Standard room (balcony)Standard room (balcony) Odległość od plaży: Odległość od plaży: 390 m390 m

IdId: : 
13091 13091 
Opis hoteluOpis hotelu: : 
Rodzinny hotel położony jest w centrum Qawry, który tworzy wraz z Bugibbą popularny, tętniący życiem kurort. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się wiele sklepów, kawiarni, restauracji iRodzinny hotel położony jest w centrum Qawry, który tworzy wraz z Bugibbą popularny, tętniący życiem kurort. W bezpośrednim sąsiedztwie hotelu znajduje się wiele sklepów, kawiarni, restauracji i
przystanków transportu publicznego. Funkcjonalne, skromnie urządzone pokoje oferują balkony z widokiem na basen lub ulicę, a o poranku na gości pyszne śniadanie serwowane w głównej restauracji. Naprzystanków transportu publicznego. Funkcjonalne, skromnie urządzone pokoje oferują balkony z widokiem na basen lub ulicę, a o poranku na gości pyszne śniadanie serwowane w głównej restauracji. Na
terenie obiektu znajduje się także pizzeria, kawiarnia i bar, w którym goście mogą delektować się drinkami i lekkimi przekąskami. Kryty i odkryty basen, pokój gier oraz strefa zabaw dla dzieci stanowiąterenie obiektu znajduje się także pizzeria, kawiarnia i bar, w którym goście mogą delektować się drinkami i lekkimi przekąskami. Kryty i odkryty basen, pokój gier oraz strefa zabaw dla dzieci stanowią
wspaniałe miejsca do wypoczynku i relaksu pod koniec aktywnego dnia, dzięki czemu pozwalają spędzić wspaniałe rodzinne wakacje na Malcie. wspaniałe miejsca do wypoczynku i relaksu pod koniec aktywnego dnia, dzięki czemu pozwalają spędzić wspaniałe rodzinne wakacje na Malcie. 
AdresAdres : : 
TRIP IN-NAKRI SPB05 QAWRA MT TRIP IN-NAKRI SPB05 QAWRA MT 
Udogodnienia w pokojuUdogodnienia w pokoju: : 
Dzieci dzielą łóżko z rodzicami Wi-Fi* Dostawka na życzenie Prysznic Lusterko do makijażu Centralne ogrzewanie Radio Budzik Zestaw do prasowania Wentylator Budzenie na życzenie Czujnik dymuDzieci dzielą łóżko z rodzicami Wi-Fi* Dostawka na życzenie Prysznic Lusterko do makijażu Centralne ogrzewanie Radio Budzik Zestaw do prasowania Wentylator Budzenie na życzenie Czujnik dymu
Sprzątanie Pokój dzienny Łóżeczko dziecięce na życzenie Czajnik elektryczny Biurko Balkon Suszarka do włosów Telewizja Minilodówka Łazienka Sejf TV SAT Zestaw do parzenia kawy i herbaty LodówkaSprzątanie Pokój dzienny Łóżeczko dziecięce na życzenie Czajnik elektryczny Biurko Balkon Suszarka do włosów Telewizja Minilodówka Łazienka Sejf TV SAT Zestaw do parzenia kawy i herbaty Lodówka
Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych NIEDOSTĘPNE: Łazienka z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla osób palących Udogodnienia dla osób niepełnosprawnych NIEDOSTĘPNE: Łazienka z udogodnieniami dla osób niepełnosprawnych, pomieszczenia dla osób palących 
Udogodnienia w hoteluUdogodnienia w hotelu: : 
Wynajem samochodów* Pralnia* Sejf* Leżaki Zabiegi SPA* Parking strzeżony Opieka medyczna* Sala konferencyjna Masaże Pokój gier Sauna Bar Plac zabaw dla dzieci Salon fryzjerski Internet przewodowyWynajem samochodów* Pralnia* Sejf* Leżaki Zabiegi SPA* Parking strzeżony Opieka medyczna* Sala konferencyjna Masaże Pokój gier Sauna Bar Plac zabaw dla dzieci Salon fryzjerski Internet przewodowy
Parasole Kawiarnia Wanna z hydromasażem Szatnia Sala konferencyjna Projektor Kserokopiarka Drukarka Wi-Fi* Transfer z/na lotnisko* Ochrona 24h Czujnik dymu Kantor Taras Taras słonecznyParasole Kawiarnia Wanna z hydromasażem Szatnia Sala konferencyjna Projektor Kserokopiarka Drukarka Wi-Fi* Transfer z/na lotnisko* Ochrona 24h Czujnik dymu Kantor Taras Taras słoneczny
Przechowalnia bagażu Krzesełka dla dzieci Sala bankietowa Restauracja Animacje dla dorosłych Sala telewizyjna Pub Recepcja 24h Winda Room service Siłownia Restauracja Parking Udogodnienia dla osóbPrzechowalnia bagażu Krzesełka dla dzieci Sala bankietowa Restauracja Animacje dla dorosłych Sala telewizyjna Pub Recepcja 24h Winda Room service Siłownia Restauracja Parking Udogodnienia dla osób
niepełnosprawnych NIEDOSTĘPNE: Garaż niepełnosprawnych NIEDOSTĘPNE: Garaż 
OdległośćOdległość : : 
Plaża: 400 m Lotnisko: 12 km Plaża: 400 m Lotnisko: 12 km 
Atrakcje turystyczneAtrakcje turystyczne: : 
Narodowy Rezerwat Przyrody: 7 km Park rozrywki Popeye Village: 7 km Kościół Rotunda w Mosta: 5 km Narodowy Rezerwat Przyrody: 7 km Park rozrywki Popeye Village: 7 km Kościół Rotunda w Mosta: 5 km 
Dodatkowe InformacjeDodatkowe Informacje: : 
* Usługa płatna * Usługa płatna 
BagażBagaż : : 
Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa RyanAir/RyanAir Sun/Malta Air/Lauda Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25cm)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowanyMożliwość dokupienia dodatkowo: - Pierwszeństwo wejścia na pokład i bagaż o wadze 10 kg (55x40x20cm) w cenie 156 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 120 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany
20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:20 kg w cenie 420 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 270 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) LOT Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23cm) oraz małą torebkę (40x35x12cm) Możliwość dokupienia dodatkowo:
- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120- Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 430 PLN/szt. WizzAir Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Wizz Priority i bagaż o wadze 10 kg (55x40x23cm) w cenie 120
PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręcznyPLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 100 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) - Bagaż rejestrowany 20 kg w cenie 440 PLN/szt. (od 1.07 do 15.09); 295 PLN/szt. (od 15/09 do 31/10) Easyjet Cena zawiera bagaż podręczny
(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)(45x36x20cm) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 15 kg w cenie 460 PLN/szt. Smartwings Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (40x30x15 cm, do 3 kg)
Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającymMożliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 250 PLN/szt. Aegean Cena zawiera bagaż podręczny (56x45x25cm) oraz małą torebkę (musi się zmieścić pod poprzedzającym
fotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stroniefotelem) Możliwość dokupienia dodatkowo: - Bagaż rejestrowany 23 kg w cenie 335 PLN/szt. Rezerwacja miejsc obok siebie: Rezerwacji miejsc obok siebie można dokonać samodzielnie na stronie
przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.przewoźnika (usługa dodatkowo płatna) po potwierdzeniu rezerwacji.

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


