MALTA ZA PRVI MAJ
Odhod 29.4. – 3.5., 5 dni, 4 noči
MALTA, DEŽELA VITEZOV
organizirano potovanje z vodičem
cena na osebo, soba brez balkona = od 529 €
cena na osebo, soba z balkonom = od 559 €
Cena vključuje: let iz Ljubljane, prtljago, transferje po Malti, 4 x nočitev z zajtrkom v hotelih 3*+, slovenski
vodič, trajekt na Gozo, vstopnine (sostolnica Sv. Janeza, tempelj Hagar Qim, katedrala v Mosti, katakombe),
križarjenje po zalivu, prigrizek, osnovno nezgodno zavarovanje

DB SEABANK HOTEL & SPA 4* SUPERIOR
Lokacija: Nahaja se ob najlepši peščeni plaži oziroma zalivu Mellieha bay. Hotel je idealen za družine, saj
ponuja bogat program animacije za otroke in odrasle. Resort je bil v celoti prenovljen 2012.
Bazeni: Resort ponuja številne zunanje bazene, notranji bazen z jacuzzijem, otroški bazen, teraso za
sončenje s senčniki in ležalniki. Brezplačne kopalne brisače ob bazenu.
CENA NA OSEBO, POLPENZION S PIJAČO
standard dvoposteljna soba z balkonom = od 529 €
enoposteljna soba, pogled na okolico = 699 €
družinska soba, pogled na okolico = 599 €
1. otrok do 12 let z dvema odraslima = 269 €
2. otrok do 6 let z dvema odraslima = 269 €
3. in 4. oseba do 12 let v družinski sobi = 469 €
CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz iz Ljubljane, letališke takse, 4x nočitev v izbranem tipu sobe, 4x
izbrano storitev. DOPLAČILO V AGENCIJI na osebo: ekološka taksa od 18 let 2 € za celotno bivanje.

Sliema, 115 THE STRAND HOTEL 3* Superior
Lokacija: 115 The Strand Hotel and Suites se nahaja v mestu Sliema, ob obali. Ponuja čudovit pogled na
Valletto. V bližini lahko najdete avtobusna postajališča in trajektne povezave do Vallette ter ostale izlete z
ladjicami. Lokacija je idealna za izlete in aktivne počitnice. Nasproti hotela je sprehajališče ob morju- riva, ki je
zelo priljubljena zaradi kavarn, restavracij, trgovin in barov, kjer se lahko sprostite in uživate v soncu.
CENA NA OSEBO, NOČITEV Z ZAJTRKOM
standard dvoposteljna soba, pogled na okolico = 449 €
superior dvoposteljna soba z balkonom, pogled na okolico = 479 €
enoposteljna soba, pogled na okolico = 589 €
1. otrok do 12 let z dvema odraslima = 339 €
2. otrok do 12 let z dvema odraslima = 379 €
CENA VKLJUČUJE: povratni letalski prevoz iz Ljubljane, letališke in ostale pristojbine, 4x nočitev v izbranem
tipu sobe, 4x izbrano storitev, povratni transfer do hotela, predstavnik na destinaciji.
DOPLAČILO V KRAJU na osebo: ekološka taksa od 18 let 0,50€ na osebo na dan.
Prijavnina 15 EUR na rezervacijo.
SPLOŠNI POGOJI IN NAVODILA so sestavni del programov in so na voljo v agenciji TUINTAM

