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Mellieha Bay
Położenie
Malownicze położenie w pobliżu jednej z najpiękniejszych plaż na wyspie
Wszystkie pokoje z widokiem na morze
Pięknie utrzymany ogród, w którym znajdują się 2 baseny wraz z brodzikami
Smaczna kuchnia
Bezpłatny dostęp do Wi-Fi na terenie całego obiektu

Lokalizacja Hotelu
w miejscowości Mellieha, przy prywatnej plaży, ok. 200 m od publicznej plaży, ok. 25 km od lotniska, ok. 1 km od przystanku
komunikacji publicznej.

Wyposażenie Hotelu
liczba pokoi: 313, restauracje: 1, lobby bar, bar przy basenie, room service (płatny), lobby, pralnia/czyszczenie chemiczne
(płatne), internet bezprzewodowy, recepcja 24h, sklep z pamiątkami, taras słoneczny, parking, ogród, wymiana walut, fryzjer,
night club, centrum konferencyjne, brak udogodnień dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej.

Basen
2 baseny odkryte (każdy z wydzieloną częścią dla dzieci), parasole i leżaki bezpłatne; basen kryty (z podgrzewaną wodą).

Pokoje
klimatyzacja indywidualnie sterowana, ogrzewanie przez klimatyzację, telewizja satelitarna, sejf (płatny), mini bar (płatny),
internet bezprzewodowy, telefon, taras/balkon, radio, suszarka do włosów, łazienka z wanną i prysznicem.

STANDARD: pokoje dla max. 3 osób lub 2 dorosłych i 2 dzieci. Łóżko piętrowe dla dzieci jako dostawka. Wszystkie pokoje z
widokiem na zatokę/morze.

Plaża
prywatna, piaszczysta, zagospodarowana, parasole, leżaki.

Sport I Fitness
koszykówka, wodny aerobik, nauka nurkowania (płatna), tenis ziemny, łucznictwo, aerobik, kręgle, rzutki.

Sport Na Plaży
nurkowanie (płatne), sporty wodne (płatne).

Rozrywka
muzyka na żywo, karaoke, program artystyczny, animacje.

Dla Dzieci
opiekunka (płatna) na zapytanie, menu, plac zabaw, łóżeczko dziecięce.

Wyżywienie
śniadania i obiadokolacje w formie bufetu, możliwość dopłaty do pakietu All Inclusive.
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Cena zawiera obowiązkowe dopłaty do kolacji wigilijnej i sylwestrowej.

All Inclusive Zawiera
śniadanie, lunch i obiadokolację w formie bufetu w głównej restauracji; lokalne alkohole oraz napoje bezalkoholowe w
wybranych barach o wyznaczonych porach.

Informacje Dodatkowe
Popeye Village Fun Park (www.popeyemalta.com) - ok. 3 km od hotelu.
transfer lotnisko-hotel-lotnisko dedykowany jest tylko Klientom Ecco Holiday, co znacznie skraca czas podróży i
umożliwia dotarcie do celu w możliwie najkrótszym czasie

Oferta:
Wylot
01.01.1970

Powrót
01.01.1970

godz.

godz.

Zakwaterowanie
-()

Dni
dni

Cena
os. dorosła
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