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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę

MaltaMalta
Wyspa MaltaWyspa Malta Paradise Bay ResortParadise Bay Resort  KatowiceKatowice 22.10.202122.10.2021

28.10.202128.10.2021 16591659   PLNPLN

Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  KatowiceKatowice   do do LuqaLuqa dnia dnia 22.10.202122.10.2021  godz.  godz. 18:00 - 20:3518:00 - 20:35
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  LuqaLuqa  do do KatowiceKatowice dnia dnia 28.10.202128.10.2021  godz.  godz. 09:40 - 12:2009:40 - 12:20
Wyżywienie:Wyżywienie: Śniadania i obiadokolacje +Śniadania i obiadokolacje + Hotel w mieście: Hotel w mieście: CirkewwaCirkewwa
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Standard BalconyStandard Balcony Odległość od plaży: Odległość od plaży: 75 m75 m

4 Malta/Wyspa Malta 4 Malta/Wyspa Malta 
Kategoryzacja hoteluKategoryzacja hotelu: : 
-kat.Exim Tours 4* -kat.lokalna 4* -kat.Exim Tours 4* -kat.lokalna 4* 
PołożeniePołożenie: : 
- Cirkewwa - ok.100 m od plaży hotelowej - ok. 250 m od  przystanku autobusowego - ok. 15 min. spacerem od piaszczystej plaży publicznej - ok. 6 km supermarket - ok. 25 km od Valle�y - ok. 27 km od- Cirkewwa - ok.100 m od plaży hotelowej - ok. 250 m od  przystanku autobusowego - ok. 15 min. spacerem od piaszczystej plaży publicznej - ok. 6 km supermarket - ok. 25 km od Valle�y - ok. 27 km od
lotniska lotniska 
PlażaPlaża : : 
- prywatna, piaszczysta - leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki plażowe za kaucją - prywatna, piaszczysta - leżaki i parasole bezpłatne, ręczniki plażowe za kaucją 
PokojePokoje: : 
Pokoje typu Standard - klimatyzacja, wiatrak sufitowy, TV-SAT - telefon, lodówka/mini bar - sejf (bezpłatny), internet Wi-Fi (bezpłatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - zestaw doPokoje typu Standard - klimatyzacja, wiatrak sufitowy, TV-SAT - telefon, lodówka/mini bar - sejf (bezpłatny), internet Wi-Fi (bezpłatny) - łazienka (wanna/prysznic, WC, suszarka do włosów) - zestaw do
parzenia kawy/herbaty - balkon - żelazko i deska do prasowania - pokoje z widokiem na morze (od strony portu Cirkewwa, ulicy) bądź zatokę Paradise Bay dodatkowo płatne Pokoje typu Junior Suite -parzenia kawy/herbaty - balkon - żelazko i deska do prasowania - pokoje z widokiem na morze (od strony portu Cirkewwa, ulicy) bądź zatokę Paradise Bay dodatkowo płatne Pokoje typu Junior Suite -
wyposażone podobnie jak pokoje Standard - bardziej przestronne - widok na morze lub zatokę Paradise Bay wyposażone podobnie jak pokoje Standard - bardziej przestronne - widok na morze lub zatokę Paradise Bay 
Sport, Relaks, RozrywkaSport, Relaks, Rozrywka : : 
bezpłatnie - baseny zewnętrzne - basen kryty (jeden z największych na Malcie) - leżaki i parasole przy basenie - siłownia - w sezonie wieczorki muzyczne (2xtydzień) - sauna płatne - SPA (masaże i zabiegibezpłatnie - baseny zewnętrzne - basen kryty (jeden z największych na Malcie) - leżaki i parasole przy basenie - siłownia - w sezonie wieczorki muzyczne (2xtydzień) - sauna płatne - SPA (masaże i zabiegi
pielęgnacyjne) - korty tenisowe (3,5 eur/godzina) - sporty wodne na plaży - pokój gier pielęgnacyjne) - korty tenisowe (3,5 eur/godzina) - sporty wodne na plaży - pokój gier 
Dla dzieciDla dzieci : : 
- wydzielone części w basenie - plac zabaw - łóżeczko - wydzielone części w basenie - plac zabaw - łóżeczko 
Restauracje i baryRestauracje i bary : : 
- 2 restauracje (jedna a'la carte) - 2 bary (lobby, pool) - restauracja/bar przy plaży - 2 restauracje (jedna a'la carte) - 2 bary (lobby, pool) - restauracja/bar przy plaży 
WyżywienieWyżywienie: : 
SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard + (HB+) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Wybrane napoje do posiłków w cenie. Full Board + (FB+) -SelfCatering (SC) - bez wyżywienia Bed&Breakfast (BB) - śniadanie w formie bufetu. HalfBoard + (HB+) - śniadanie i kolacja w formie bufetu. Wybrane napoje do posiłków w cenie. Full Board + (FB+) -
śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Wybrane napoje do posiłków w cenie. śniadanie, obiad, kolacja w formie bufetu. Wybrane napoje do posiłków w cenie. 
Dodatkowe informacjeDodatkowe informacje: : 
- hotel wybudowany w 1975 r., ostatnia renowacja w 2008 r. - 1 budynek, 4 piętra, 2 windy - 276 pokoi - lobby z recepcją - punkt wymiany walut - bankomat - sklepiki, pralnia - www.paradise-bay.com   - hotel wybudowany w 1975 r., ostatnia renowacja w 2008 r. - 1 budynek, 4 piętra, 2 windy - 276 pokoi - lobby z recepcją - punkt wymiany walut - bankomat - sklepiki, pralnia - www.paradise-bay.com   
UWAGAUWAGA: : 
W związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajeszW związku ze zmianą przepisów dotyczących przekraczania granicy oraz przepisów sanitarnych w poszczególnych krajach, sprawdź warunki w zakładce Bezpieczne Wakacje w kraju, do którego się udajesz
na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje Informujemy, że dostępność infrastruktury hotelowej i zakres świadczeń może ulec zmianie. Zmiany dotyczą głównie lobby, restauracji, barów, basenów,
spa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacjespa, placy zabaw i klubów dla dzieci. Przepisy wydawane są przez lokalne władze i Organizator nie ma na nie wpływu. Więcej o możliwych utrudnieniach na h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje
W przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo naW przypadku wyjazdu do krajow, w których obowiązkowe są testy na COVID19, EximTours przygotował specjalne zniżki na wykonanie testów. Więcej informacji znajdą Państwo na
h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje h�ps://eximtours.pl/strony/bezpieczne-wakacje 
BagażBagaż : : 
Kraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacjiKraków, Poznań, Wrocław (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę, Do każdej rezerwacji
istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już poistnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po
potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Gdańsk (RyanAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG -
160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub160zł/osobę, Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 220 PLN (do 31.05 i od 01.10 - 31.10)/370 PLN (od 01.06 - 30.09) Uwaga! Jeżeli bagaż lub
dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadzedodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Katowice (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą dokupić dodatkowy bagaż o wadze
10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN (10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 135zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 390 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 295 PLN (
wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10 - 31.10) - 32 kg - 545 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 420 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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- 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą- 31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa (WizzAir); Cena zawiera bagaż podręczny (40x30x20); Klienci mogą
dokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty dodokupić dodatkowy bagaż o wadze 10 kg (55x40x23) - Usługa EXBAG - 190zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje także możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 560 PLN ( wyloty do
05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 450 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) - 32 kg - 670 PLN ( wyloty do 05.05 i od 01.06 - 30.09)/ 525 PLN ( wyloty od 06.05 - 31.05 i od 01.10-31.10) Uwaga! Jeżeli bagaż
lub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowylub dodatkowe usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Berlin Brandenburg (Ryanair); Cena zawiera bagaż podręczny (40x20x25) Klienci mogą dokupić dodatkowy
bagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowebagaż o wadze 10 kg (55x40x20) - Usługa EXBAG - 145zł/osobę Do każdej rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 20 kg - 245 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż lub dodatkowe
usługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdejusługi zostaną dodane już po potwierdzeniu rezerwacji ich cena będzie wyższa Warszawa  (LOT - samolot rejsowy); Cena zawiera bagaż podręczny 8 kg (55x40x23) oraz małą torebkę (40x35x12), Do każdej
rezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Airrezerwacji istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego o wadze; - 23 kg - 300 PLN Uwaga! Jeżeli bagaż zostanie dodany już po potwierdzeniu rezerwacji jego cena będzie wyższa Warszawa (Air
Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.Malta); Cena zawiera bagaż podręczny 5 kg, oraz bagaż główny o wadze 20 kg.

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


