OFERTA WYJAZDU GRUPOWEGO

Malta

8 dni

kontakt:
Ecco Holiday Sp. z o.o.
Al. Solidarności 46, 61-696 POZNAŃ
Dział Obsługi Grup, e-mail: grupy@eccoholiday.com
tel: +48 804 289 220, fax: +48 61 647 46 76

Ramowy program wyjazdu
dzień 1. 06.06 2015

•

05:45 zbiórka na lotnisku i odprawa

uczestników,
•

07:45 wylot na Maltę, lotnisko Luqa-Luqa,

•

10:35 przylot na Maltę, lotnisko Luqa-Luqa,

•

11:00-11:30

spotkanie

z

polskim

przedstawicielem w hali przylotów , przejazd
do hotelu,
•

12:30 przyjazd do hoteu, zakwaterowanie,

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive,

•

18:00- 22:00 kolacja.

•

07:30-9:00 śniadanie

•

09:00-13:00 spotkanie w sali konferencyjnej

dzień 2. 07.06.2015
wyposażonej w projektor multimedialny
•

13:00-15:00 lunch

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive

•

18:00-22:00 kolacja

•

07:30-10:00 śniadanie

•

czas wolny na korzystanie hotelowych

dzień 3. 08.06.2015
udogodnień i formuły all inclusive

•

12:00-15:00 lunch

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive

•

18:00-21:30 kolacja

•

07:30-8:00 śniadanie

•

08:30 wyjazd na wycieczkę Mdina.

dzień 4. 09.06.2015

Zwiedzanie

dawnej stolicy Malty mieszczącej się
w samym centrum wyspy. Podczas
spaceru przez „Miasto Ciszy” odwiedzimy
barokową

Katedrę

Św.

Pawła

oraz

imponujące bastiony, z których rozciąga
się widok na przepiękną panoramę wyspy.
Następnie przejazd do miejscowości Dingli,
na zachodnim brzegu Malty słynącej
z okazałych klifów sięgających 257 m
n.p.m., gdzie będzie czas na spacer oraz
zrobienie malowniczych zdjęć. Na końcu
wizyta w Ogrodach Botanicznych San
Anton.
•

13:30-15:00 powrót do hotelu. Lunch

•

18:00 - 21:30 kolacja

średniowiecznej

Mdiny

–

dzień 5. 10.06.2015

•

07:30-8:00 śniadanie

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive

•

12:00-15:00 lunch

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive

•

18:30-21:30 kolacja

•

07:30-8:00 śniadanie

•

08:30 wyjazd na wycieczkę Trzy Miasta.

dzień 6. 11.06.2015
Dawna siedziba Joannitów, potem doki
brytyjskiej marynarki śródziemnomorskiej,
a obecnie Trzy Miasta na wschodzie: Vittoriosa,
Cospicua i Senglea to jedno z najbardziej
czarujących miejsc na Malcie. Wycieczka
rozpoczyna się przejazdem przez Cospicue
do miejscowości Vittoriosa - najmniej
zniszczonego i najciekawszego miasta
z całej konurbacji gdzie będzie możliwość
spaceru przez urocze, wąskie uliczki przy
których znajduje się wiele historycznych
budowli oraz kościołów. Kolejnym punktem
programu jest stare nabrzeże oraz rejsik po
uroczych portowych zatoczkach słynnych
doków. Na końcu przejazd do Senglei gdzie
znajduje się słynna wartownia Senglea Point
Vedette, z której roztacza się wspaniała
panorama Valletty oraz fortu St. Angelo.
•

13:30-15:00 powrót do hotelu, lunch

•

czas wolny na korzystanie hotelowych
udogodnień i formuły all inclusive

dzień 7. 12.06.2015

•

07:30-10:00 śniadanie

•

czas

wolny

na

korzystanie

hotelowych udogodnień i formuły
all inclusive
•

12:00-15:00 lunch

•

czas

wolny

na

korzystanie

hotelowych udogodnień i formuły
all inclusive
•

18:30-22:00 kolacja

•

01:00

dzień 8. 13.06.2015
zbiórka

przy

recepcji,

wyjazd na lotnisko Luqa-Luqa
•

02:00

zbiórka

na

lotnisku,

rozpoczęcie odprawy
•

04:00 wylot z Malty

•

06:45 lądowanie w Warszawie

•

18:30-21:30 kolacja

Hotel Seabank Resort&SPA ****
wyżywienie: All Inclusive

Seabank Hotel w Mellieha posiada 477 pokoi na 5 piętrach. Hotel
położony jest 50 m od plaży piaszczysta. Miasto znajdujące się najbliżej
hotelu to Mellieha (1 km). Dla Państwa komfortu hotel posiada recepcję,
salon, klimatyzację, mini market, sklepy i lobby. W 5-piętrowym hotelu
personel mówi po włosku, hiszpańsku, francusku, niemiecku i angielsku.
Dzieci mają własny program animacji oraz możliwość zabawy na placu
zabaw. Mobilność także na urlopie zapewni wypożyczalnia motocykli
i samochodów. Do dyspozycji jest basen ze słodką wodą oraz oddzielny
brodzik. Bezpłatne parasole słoneczne i leżaki do opalania są dostępne
na basenie. W pobliżu hotelu znajdują się przystanek autobusowy, bary/
restauracje, informacja turystyczna, supermarket i centrum miasta.
W pobliżu hotelu z możliwością dojazdu: Mdina (15 km), lotnisko MLA (25
km) i Valletta (20 km). Oferta rozrywkowa hotelu: sala telewizyjna. Hotel
posiada parking dla samochodów.

SPORT I FITNESS,ROZRYWKA
Seabank Hotel posiada łaźnię turecką, solarium i masaże wodne. W ramach
aktywności hotel oferuje grę boccia, bilard, tenis stołowy, rzutki, strzelanie
z łuku i program zajęć animacyjnych. Najbliższe pole golfowe położone jest
w odległości 24 km. W zależności od pogody i sezonu jako formę rozrywki
oferujemy przedstawienia wieczorne i muzykę na żywo. Hotel umożliwia
korzystanie z takich udogodnień, jak SPA z pełnym zakresem usług,
basen odkryty oraz basen kryty. Oferta zawiera bezpłatny, szybki dostęp
bezprzewodowy do Internetu. Goście mogą spożyć posiłek i spędzić
czas w takich miejscach, jak kawiarnia, bar przy basenie oraz bar/salon
klubowy. Dodatkowe udogodnienia to basen dla dzieci, wanna SPA oraz
klub dla dzieci.

LOKALIZACJA HOTELU
Hotel Riu Seabank znajduje się w samym sercu miejscowości Mellieha,
zaledwie kilka metrów od najbardziej popularnej plaży wyspy w zatoce
L-Ghadira Bay.

ALL INCLUSIVEZAWIERA
śniadanie, późne śniadanie, lunch, kolacja, popołudniowa herbatka + ciasto,
przekąski, napoje serwowane w ciągu dnia: wino,piwo, soki, wody inne
napoje typu soft drink, lokalne alkohole, wybrane alkohole importowane
serwowane w barach do godziny 23:00, woda butelkowana, kawa,
herbata w pokoju, Wifi w pokojach i pomieszczeniach ogólnodostępnych,
specjalne rabaty na zabiegi spa, sporty wodne i nurkowanie, ręczniki
plażowe (wymagany depozyt), sauna, łaźnia i kryty basen z jacuzzi, zajęcia
sportowe, animacje, klub i wieczorne programy dziecięce

POKOJE
285 pokoi wyposażonych w klimatyzację (oraz ogrzewanie), wiatrak
sufitowy, balkon, łazienkę z wanną i prysznicem, suszarkę do włosów,
lusterko do makijażu/golenia, telefon, TV satelitarną, minibar, mini
lodówkę, sejf, żelazko i deskę do prasowania (na życzenie)

WYŻYWIENIE
All Inclusive

