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ZOMER ARRANGEMENT PRELUNA HOTEL****

T

Maltese zon en cultuur
‘laat je verwennen in Malta’

UW ARRANGEMENT

Malta is ongetwijfeld een parel in de Middellandse Zee. Het
is de pure definitie van unieke landschappen, culturele mix,
mediterrane smaken, een schitterende zon en een blauwe zee
zover het oog reikt.
Waar u ook heen gaat, het landschap en de architectuur bieden een indrukwekkende achtergrond met een unieke mix van
het azuurblauwe water van de zee en de honingkleuren van
historische gebouwen. U vindt hier tempels, paleizen, kathedralen en forten allemaal even uniek en indrukwekkend.
Bovendien geniet Malta van een uitzonderlijk klimaat. De
zon schijnt er vrijwel het hele jaar door en de temperaturen zijn vaak erg aangenaam. Kortom, de ideale vakantie
bestemming.
Dag 1

Vlucht van Zaventem naar Malta
Privé transfer naar het Preluna Hotel
Check-in

Dag 2-7 Vrije dagen [of optionele uitstappen]
Dag 8

Check-out in de vroege namiddag
Privé transfer naar de luchthaven
Vlucht van Malta naar Zaventem

De duur van dit arrangement kan verlengd worden of gecombineerd
worden met een meerdaags verblijf in Gozo. Vraag ons zeker ook
naar de mogelijkheid voor optionele uitstappen. De data van aanvang corresponderen met die waarop Air Malta vluchten uitvoert
vanaf Zaventem [zie vluchtdagen onder prijskolom].

Het Preluna Hotel ligt aan de zeepromenade van Sliema en biedt een grote verscheidenheid aan faciliteiten. We bieden onze
gasten de keuze uit 280 fris ingerichte, ruime kamers en suites. Door de centrale ligging verblijft u op slechts enkele minuten
van veel van de uitstekende winkelcentra
en uitgaansgelegenheden van de stad.
Het Preluna Hotel beschikt over vier restaurants, 3 bars, een spa en een privéstrandclub met een groot zoutwaterzwembad,
een kinderbad, een bar en een grill. Er is
een duikschool aanwezig en er kan een grote verscheidenheid aan watersporten worden beoefend. De Feelgood Wellness Spa
& Gym beschikt over een binnenzwembad
met 2 bubbelbaden en een breed scala aan
fitness- en ontspanningsfaciliteiten. Een
buitenbubbelbad is ook beschikbaar op
het prachtige dakterras van Preluna.
Het Triton Restaurant, het hoofdrestaurant, biedt alle buffetmaaltijden, van ontbijt,
lunch en diner. De andere restaurants zijn
gespecialiseerd in een Italiaanse keuken,
een andere in een Japanse keuken en The
Skyroom Cocktail Bar & Grill, die beschikt
over een ultramoderne houtskoolgrill.
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üü Lunch en diner inclusief lokale wijn of
bier of frisdrank en water.

üü Koffie, thee, lokale sterke drank, wijn,
bier en mineralen - gratis en onbeperkt
in alle bars (behalve Sakura*) van 11.30
tot 23.00 uur.
üü Gratis vervoer, welkomstdrankje &
'Match & Play'-coupon voor €10,00 in
het Dragonara Casino**.

üü In het hoogseizoen (juni t/m sept.) ook
een lichte lunch verkrijgbaar bij de
Beachclub.
üü Gratis gebruik van Feelgood Wellness
Spa met Fitnessruimte, Zwembad,
Jacuzzi's, Sauna, Stoombad.

* Sakura is een Japanse Fusion Cuisine en Lounge
Bar en onder afzonderlijk beheer open.

üü Gratis hapjes van 11.00 - 16.30 uur bij La
Piazza Bar.

PRIJZEN

€

** Alcoholische dranken en toegang tot het casino
gelden alleen voor volwassenen ouder dan 18 jaar.

juli 2021

Standaard kamer met zeezicht en balkon - ontbijt

Standaard kamer met zeezicht en balkon - half pension

Standaard kamer met zeezicht en balkon - all-inclusive

augustus &
september 2021

oktober 2021

€ 929 p.p.

€ 960 p.p.

€ 889 p.p.

€ 1.053 p.p.

€ 1.099 p.p.

€ 1.029 p.p.

€ 1.269 p.p.

€ 1.309 p.p.

€ 1.239 p.p.

€ 110 p.p.

€ 110 p.p.

€ 110 p.p.

Upgrade Superieure kamer met zeezicht en balkon
NOTA : Toeristen-/ecotaks ter plaatse te betalen

€ 4 p.p.

OPGELET : vanwege de late aankomst van de Air Malta vluchten, zijn er - indien wordt geopteerd voor half pension of all-inclusive - slechts
6 avondmalen.
Air Malta vliegt op volgende dagen rechtstreeks vanuit Zaventem : JULI : donderdag, zaterdag en zondag | AUGUSTUS : maandag, donderdag, vrijdag en zondag | SEPTEMBER : donderdag, vrijdag en zondag | OKTOBER : maandag, donderdag, zaterdag en zondag.
Deze prijzen zijn alleen geldig als alle overnachtingen binnen de vermelde prijsperiode vallen.
Bij reizen met overnachtingen in 2 prijsperiodes dient de prijs aangevraagd te worden.

ALGEMENE VOORWAARDEN
Bovenstaande prijzen zijn in euro’s, per persoon en bij
dubbele bezetting.
Het arrangement is inclusief vluchten in economy class
(klasse O), privé transfers, verblijf op basis van logies
met ontbijt, half pension of all-inclusive en BTW.
BELANGRIJK : Gezien de gebruikelijke vluchturen van
Air Malta, adviseren we het avondmaal voor het vertrek
uit Zaventem te nemen. Door de late aankomst zullen
de restaurants van het hotel al gesloten zijn.
Het reisschema en de prijzen kunnen worden gewijzigd
op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving
tot op het ogenblik dat de reservering definitief gemaakt is. Zodra de vlucht is geboekt, is deze niet restitueerbaar of overdraagbaar en kan de prijs veranderen
afhankelijk van beschikbaarheid.
Bepaalde diensten kunnen onderhevig zijn aan veranderingen (uitzonderlijke of wekelijkse sluitingen, het
weer, ...), er zullen alternatieven beschikbaar zijn.
Iedereen die in een accommodatie op de Maltese
eilanden verblijft, betaalt een toeristen-/ecotaks van

50 cent per dag tot een maximum van € 5,00 (per persoon). Dit bedrag zal bij aankomst van elke klant door
het hotel worden geïnd en is niet inbegrepen in de prijs
van de arrangementen. De algemene voorwaarden van
de leveranciers zijn van toepassing.
Betalingsvoorwaarden :
Aanbetaling van 20% te betalen bij bevestiging. Saldo
te betalen uiterlijk 30 dagen voor vertrek.
Annuleringsvoorwaarden :
Na reservatie kunnen de geboekte vluchten niet meer
geannuleerd noch gewijzigd worden. Hiervoor zal steeds
de volledige prijs van de vluchten aangerekend worden.
Voor het landgedeelte (hotel, transfers, …) zijn de volgende annulatiekosten van toepassing :
· Tot 60 dagen voor vertrek 10% kosten
· 60-30 dagen voor vertrek 20% kosten
· 30-14 dagen voor vertrek 50% kosten
· 14-0 dagen voor vertrek 100% kosten

België
+ Rootenstraat 7 - bus 18
B-3600 Genk
) +32 (0)3 313 77 61
8 info@travelinstyle.be
Groothertogdom Luxemburg
+ 25, Rue Maximilien
L-6463 Echternach
) +352 2877 55 31
8 info@travelinstyle.lu
Website
www.inmalta.eu

