
   
NAGRODA 

dla 2 osób 
na wczasy  

na słonecznej MALCIE 
w terminie: 

08.10-15.10.2016r. 
 

 
 

 

 



MALTA – mała wyspa na Morzu Śródziemnym położona między europejską Sycylią, a afrykańską Tunezją. Największa z wysp Archipelagu 

Maltańskiego. W jego skład wchodzą wyspy: Gozo, Comino, Cominotto, Wyspy Św. Pawła (dwie wysepki obok siebie) i Filfla. 3 tysiące 

godzin słońca w ciągu roku, łagodne wiatry, przejrzyste morze, wspaniałe krajobrazy, gościnni mieszkańcy, ciekawe zabytki, bogata 

oferta sportów wodnych to to, co Malta zawsze ma do zaoferowania turystom. Zapraszamy wszystkich tęskniących za latem i marzących 

o wypoczynku w tak cudownym klimacie.  

Kompleks hotelowy Oriana - the Topaz 3 * + 

Usytuowany jest blisko centrum miasta Buggiba i Zatoki św.Pawła - popularnej nadmorskiej miejscowości,  

która oferuje wiele atrakcji dla turystów. Buggiba tętni życiem do późnych godzin nocnych. 

Odległość od miasta Valletta oraz międzynarodowego lotniska Malta wynosi 16 km, przystanek 300 m od hotelu, 
 do morza - spacer ok. 10 minut,  2 budynki kompleksu – Oriana i Topaz – łączy podziemne przejście.  
Pokój : 2 – osobowy z łazienką, balkonem, klimatyzacją oraz TV z dostępem do kanałów satelitarnych. 
Do dyspozycji gości: 2 odkryte baseny –jeden  w hotelu Topaz – z brodzikiem a także mały basen na dachu budynku 
Oriana,  mały kryty basen, restauracja w budynku Topaz, bar/lobby, drink bar,  sejf, recepcja 24h, winda, bezpłatne 
wifi, salon kosmetyczny, punkt z pamiątkami.  
Wyżywienie:  2 posiłki dziennie /śniadania i obiadokolacje/ w formie bogatego bufetu. 
Napoje do obiadokolacji płatne dodatkowo. 

 

TERMIN :   

08.10 – 15.10.2016 – 7  noclegów 

Skierowanie obejmuje: 

- transfer na lotnisko w Balicach i z powrotem 

- przelot samolotem Kraków-Malta-Kraków 

- opłaty lotniskowe + paliwowe 

- transfer lotnisko-hotel-lotnisko 

- zakwaterowanie  w hotelu Topaz***  (7  noclegów) – pokój 2- os  z łazienką  

  TV, klimatyzacją, balkonem 

- wyżywienie – 2 posiłki dziennie ( śniadania i obiadokolacje) w formie bufetu  

- opieka rezydenta  

- ubezpieczenie KL 10 000 EUR i NNW 15000 PLN /SIGNAL IDUNA/ 

- podatek VAT  

 

Skierowanie  nie obejmuje: napoi do obiadokolacji, taksy klimatycznej płatnej na miejscu ok. 1,5 eur/dzień, świadczeń nie wymienionych  

w ofercie, ubezpieczenia od następstw chorób przewlekłych- możliwość dopłaty w biurze, dla chętnych wycieczek fakultatywnych 

/możliwość wykupienia u rezydenta/ np. Wyspa Gozo, Valletta, Trzy Miasta i Błękitna Grota, Mdina dawna stolica Malty + wioska 

rzemiosła, Festa wieczorna. ISTNIEJE MOŹLIWOŚĆ WKOMPONOWANIA WYCIECZEK W PROGRAM POBYTU. 

UWAGI:  Dokument tożsamości– dowód osobisty.  

  

 

Katowice 40-467,ul. Mysłowicka 28  

Tel/fax 32 209 30 66, 510-910-100 


