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Po³o¿enie: 

Pokoje: 

Sport i rekreacja:

Do dyspozycji goœci:

Wy¿ywienie:

hotel mieœci siê  ok. 400 m od promenady 
otaczaj¹cej zatokê St. Paul's. W pobli¿u szeroki wybór 
barów, restauracji, sklepów i innych rozrywek. 
Standardowo wyposa¿one i umeblowane, przytulne 2-
osobowe (mo¿liwe dostawki) z ³azienkami. Ponadto w 
ka¿dym TV-sat, radio, telefon, balkon i wiatraki 
przysufitowe.  Sala gier (gry video, bilard), 
basen, le¿aki i parasole przy basenie, basen kryty (czynny do 
po³owy czerwca i od po³owy wrzeœnia), si³ownia, za dop³at¹: 
jacuzzi, sauna. Hotel organizuje wieczorne pokazy 
rozrywkowe przy basenie oraz raz w tygodniu kabaret show. 
Dla dzieci, brodzik.  Recepcja otwarta 
24 godziny, restauracja, bary w lobby i przy basenie, 
pizzeria.  œniadanie i obiadokolacja.

Po³o¿enie:

Pokoje: 

Do dyspozycji goœci: 

Sport i rekreacja:

Sport: 

Wy¿ywienie: 

 Hotel znajduje siê w miejscowoœci Qawra, 
oddalonej oko³o 30 minut drogi od lotniska. Po³o¿ony nad 
piêkn¹ zatok¹ St. Paul's Bay niedaleko Buggiby z jej sklepami, 
restauracjami, barami i kafejkami. Pokoje 1- i 2-
osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki, funkcjonalnie urz¹dzone z 
wann¹, WC, suszark¹, klimatyzacj¹, telefonem, TV satelitarn¹ 
i sejfem za dodatkow¹ op³at¹. Ka¿dy pokój z widokiem na 
morze.  Hotel posiada 392 pokoje, hol z 
recepcj¹ czynn¹ ca³¹ dobê, restauracjê dla niepal¹cych, bar, 
sklepy z akcesoriami, pami¹tkami, salon fryzjerski, latem 
pizzeria ze stolikami na zewn¹trz hotelu.  Do 
dyspozycji goœci basen kryty, sauna i masa¿e za dodatkow¹ 
op³at¹. Basen zewnêtrzny ze s³odk¹ wod¹, oddzielny brodzik 
dla dzieci, taras s³oneczny, bar przy basenie. Le¿aki i parasole 
przy basenie udostêpniane s¹ bezp³atnie. aerobik i 
si³ownia. Za dodatkow¹ op³at¹: mini golf i sporty wodne na 
pla¿y. Œniadania i obiadokolacje w formie bufetu 
(napoje do obiadokolacji dodatkowo p³atne) All Inclusive: 
trzy posi³ki w formie bufetu, przek¹ski i lody w godzinach 
11:00-21:00, napoje alkoholowe i bezalkoholowe, soki, 
woda, kawa i herbata w godzinach 11:00- 23:00. Napoje i 
przek¹ski w ramach pakietu All Inclusive serwowane s¹ w 
barze przy basenie i w barze z przek¹skami. 

Po³o¿enie: 

Pokoje: 

Do dyspozycji goœci: 

Sport i rekreacja:

Wy¿ywienie: 

Hotel po³o¿ony jest w miejscowoœci Qawra, 
oddalonej oko³o 30 minut drogi od lotniska. Po³o¿ony nad 
piêkn¹ zatok¹ St. Paul's Bay w niedalekiej odleg³oœci od 
Buggiby i jej sklepami, restauracjami, barami i kafejkami. 
Usytuowany kilka kroków od ma³ej prywatnej pla¿y. 1- 
lub 2-osobowe z mo¿liwoœci¹ dostawki funkcjonalnie 
urz¹dzone z balkonem, ³azienk¹ i klimatyzacj¹. Wiêkszoœæ 
pokoi ma widok na morze. Wyposa¿one s¹ w suszarkê, TV 
satelitarn¹, telefon, radio, mini-bar i sejf za niewielk¹ dop³at¹. 

Hotel posiada 375 pokoi, hol z recepcj¹ 
czynn¹ ca³¹ dobê, centrum konferencyjne, kasyno, 
restauracjê, bufet, cocktail bar, kafeteriê, Beach Club w stylu 
karaibskim.  4 zewnêtrzne baseny, centrum 
welness i spa, si³ownia, klub przy pla¿y oferuj¹cy 
najró¿niejsze sporty wodne, w tym nurkowanie. Le¿aki i 
parasole udostêpniane s¹ bezp³atnie. Œniadania i 
obiadokolacje w formie bufetu (napoje do obiadokolacji 
dodatkowo p³atne). All Inclusive: trzy posi³ki w formie bufetu, 
przek¹ski i lody w godzinach 11:00-21:00, napoje alkoholowe 
i bezalkoholowe, soki, woda, kawa i herbata w godzinach 
11:00- 23:00. Napoje i przek¹ski w ramach pakietu All 
Inclusive serwowane s¹ w barze przy basenie i w barze z 
przek¹skami. 
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QAWRA PALACE HOTEL ****

DOLMEN RESORT  HOTEL ****

SAN PAWL HOTEL ***
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Po³o¿enie: 

Wyposa¿enie:  

Pokoje: 

Rozrywka: 

Wy¿ywienie: 

od piaszczystej, publicznej pla¿y hotel oddzielony 
jest jedynie promenad¹. Centrum miejscowoœci Mellieha 
znajduje siê ok. 2 km. Wraz z najbli¿szymi restauracjami, 
kawiarniami, barami oraz sklepami.  Przy hotelu znajduje siê 
przystanek komunikacji miejskiej. Dogodne po³¹czenia do 
Valetty jak i na Gozo. hotel oferuje 478 pokoi 
rozmieszczonych na 5 piêtrach. Hol powitalny z recepcj¹, 
windy, 4 restauracje (bufetowa White Horses, pizzeria/grill 
house Le Mar, The Jungle Theme Restaurant serwuj¹ca 
unikalne potrawy kuchni miêdzynarodowej oraz La Barca 
serwuj¹ca dania z owoców morza), dostêp do WLAN na terenie 
hotelu (bez op³aty), sklep. dwuosobowe: klimatyzacja, 
dostêp do internetu, TV sat., telefon, sejf, czajnik do 
kawy/herbaty, minilodówka, balkon. Wanna lub prysznic, WC, 
suszarka. Pokoje Komfort Plus: po³o¿one na najwy¿szych 
piêtrach, z widokiem na morze; czajnik do kawy/herbaty na 
zapytanie i za op³at¹. animacje w ci¹gu dnia, 
wieczorami dyskoteki oraz przedstawienia. Sport i rekreacja: 
siatkówka pla¿owa, boccia, si³ownia, tenis sto³owy, krêgle (1 
gra gratis 1 x tydzieñ/pokój). Za op³at¹: masa¿e, zabieg 
kosmetyczne w Spa, bilard, wynajem rowerów, kort tenisowy 
oraz sporty wodne. All Inclusive.

Po³o¿enie:  

Do dyspozycji 
goœci: 

Pokoje:  

Wy¿ywienie: 

Znajduje siê w pobli¿u takich wartych uwagi 
miejsc, jak np. Mellieha Bay, Wioska Sweethaven i Koœció³ 
w Mellieha. Do dodatkowych okolicznych atrakcji zalicza 
siê Pla¿a Golden Sands i Zatoka Gnejna Bay. 

Riviera Resort & Spa ma takie udogodnienia jak spa 
z pe³nym zakresem us³ug, basen odkryty, basen kryty, 
sauna oraz centrum fitness. Bezp³atne bezprzewodowe 
po³¹czenie internetowe jest dostêpne w miejscach 
publicznych. Hotel dysponuje zapleczem restauracyjnym, 
na które sk³adaj¹ siê: restauracja, bar przy basenie i 
bar/salon klubowy.  Dodatkowe udogodnienia to basen dla 
dzieci, personel wielojêzyczny oraz sklepy z pami¹tkami i 
czasopismami. z balkonami. W pokojach 
goœcinnych jest dostêp do internetu, minibarek, 
klimatyzacja. Wszystkie pokoje maj¹ sejf i telefon. W 
wyposa¿eniu ³azienek m.in. wanna i prysznic, bidet, 
lusterko do makija¿u/golenia oraz suszarka do w³osów. 

Œniadania, 2 posi³ki dziennie lub all Inclusive.

Po³o¿enie: 

Wyposa¿enie:   

Pokoje:  

Sport i rekreacja:

Wy¿ywienie:  

hotel znajduje siê w pó³nocnej czêœci 
wyspy, bezpoœrednio przy hotelowej piaszczystej 
pla¿y. W pobli¿u hotelu jest równie¿ przystanek 
autobusu liniowego do Sliemy i Valetty. 

hotel  oferuje 276 pokoi  
rozmieszczonych na 4 piêtrach. Hol powitalny z 
recepcj¹, dostêp do sieci WIFI (za op³at¹), restauracja 
g³ówna oraz restauracja a la carte, 2 bary, kawiarnia, 
sklep z pami¹tkami. dwuosobowe 
przestronne, klimatyzacja, sejf (za op³at¹), lodówka, 
TV sat., dostêp do internetu (za op³at¹), telefon, radio, 
czajnik do parzenia kawy/herbaty, balkon z widokiem 
na morze oraz wyspy Gozo i Comino. Wanna lub 
prysznic, WC, suszarka.   bilard, 
si³ownia, boisko sportowe wielofunkcyjne, tenis 
sto³owy, basen kryty. Za op³at¹: tenis, masa¿e, sauna, 
Paradise Diving Centre, sporty wodne oferowane na 
pla¿y. œniadanie, obiad i kolacja w 
formie bufetu.
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SEABANK HOTEL & SPA ****

PARADISE BAY HOTEL ****

RIVIERA RESORT & SPA ****



Po³o¿enie:  

Wyposa¿enie: 

Pokoje 
dwuosobowe:

Sport i rekreacja: 

Wy¿ywienie: 

Hotel Kennedy Nova 4* szczyci siê doskona³¹ 
lokalizacj¹ tu¿ przy promenadzie w Gzirze ko³o Sliemy. 
Centralnie, bezpoœrednio przy promenadzie nadbrze¿nej, 
z widokiem na port jachtowy i miasto Valetta. Liczne 
restauracje, mo¿liwoœæ zakupów i rozrywki w pobli¿u 
hotelu. Przystanek autobusu liniowego oddalony o ok. 30 
m. 97 pokoi rozmieszczonych na 7 
piêtrach. Hol powitalny z recepcj¹, windy, k¹cik 
telewizyjny i internetowy (za op³at¹), WLAN w lobby (bez 
op³aty), restauracja dla niepal¹cych, bar. Na dachu 
hotelu, z którego rozpoœciera siê piêkny widok na port 
jachtowy i stolicê Valetta znajduje siê niewielki basen oraz 
bar. Le¿aki, parasole i rêczniki k¹pielowe w cenie. 

 klimatyzacja, lodówka, sejf (za op³at¹), TV-
kablowa, telefon, balkon francuski. Wanna lub prysznic, 
WC, suszarka. Rozrywka: okazjonalnie muzyka na ¿ywo. 
Szeroka oferta rozrywki w Sliemie. ma³a 
si³ownia. W hotelu Kennedy Nova znajd¹ Pañstwo 
równie¿ centrum fitness z saun¹, jacuzzi i si³owni¹. 

œniadanie w formie bufetu, na kolacjê 4 
daniowe menu.

Po³o¿enie: 

Wyposa¿enie: 

Pokoje: 

Sport i rekreacja: 
Wy¿ywienie:  

hotel mieœci siê w miejscowoœci Sliema, w pobli¿u 
pla¿y, ok. 8 km od lotniska, w pobli¿u g³ównej ulicy, a tak¿e w 
pobli¿u centrum handlowego, przystanek komunikacji 
publicznej przy hotelu. hotel posiada 61 pokoi, 
restauracje, snack bar, lobby, internet bezprzewodowy 
(p³atny), kawiarnie, TV w lobby, recepcja 24h, taras 
s³oneczny, centrum konferencyjne. wyposa¿one s¹ w 
klimatyzacje, telewizjê satelitarn¹, sejf (p³atny), mini bar, 
ogrzewanie, telefon, taras/balkon, radio, suszarka do 
w³osów, ³azienka z wann¹ lub prysznicem. STANDARD: 
pokoje dla max. 3 osób. basen odkryty, 
le¿aki i parasole bezp³atne. œniadanie, obiad i 
kolacja w formie bufetu.

Po³o¿enie: 

Wyposa¿enie pokoi:

Do dyspozycji goœci: 

Sport i rekreacja: 

Wy¿ywienie:

Hotel usytuowany jest przy porcie Marsamxett w 
Sliemie i oferuje apartamenty z z aneksem kuchennym oraz 
pokoje, z których roztaczaj¹ siê zapieraj¹ce dech w piersiach 
widoki na Vallettê.  TV kablowa i p³atne 
filmy oraz dostêp do szybkiego Internetu bezprzewodowego, 
który jest dodatkowo p³atny, biurko, sejf i telefon. W 
wyposa¿eniu ³azienek m.in. prysznic rêczny i suszarka do 
w³osów. Dodatkowe udogodnienia to klimatyzacja, zestawy 
powitalne i okna otwierane. Ponadto, na ¿yczenie: kuchenka 
mikrofalowa oraz budzenie. Dostêpne s¹ ³ó¿eczka dzieciêce. 

znajduje siê ogród, jacuzzi i restauracja 
z barem. Hotel Strand oferuje tak¿e kryty bar, który jest 
otwarty przez ca³¹ dobê,  ca³odobow¹ recepcjê, taras, pokoje 
dla niepal¹cych, pokoje rodzinne, winda, sejf, ogrzewanie, 
przechowalnia baga¿u, sklepy w hotelu, klimatyzacjê. We 
wszystkich pomieszczeniach ogólnodostêpnych i 
prywatnych obowi¹zuje zakaz palenia. Raz w tygodniu 
odbywaj¹ siê tutaj wystêpy. kasyno, masa¿, 
jacuzzi, biblioteka, piesze wycieczki, jazda na rowerze, 
nurkowanie.  bez wy¿ywienia w apartamentach z 
aneksem kuchennym, sniadania dla osób w pokojach 
hotelowych. Mo¿liwoœæ dokupienia obiadokolacji.

NEW TOWER PALACE ***
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KENNEDY NOVA HOTEL ****
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115 THE STRAND APART HOTEL ***


	Strona 1
	Strona 2
	Strona 3
	Strona 4

