
Pasen in MALTA
THE MARRIOTT*****
2-9 & 9-16 april 2023

PRIJZEN
Double: € 1.769,- p.p.
Single: € 2.599,- p.p.
Kind (0<2): € 125,- p.p.
Kind (2<12): € 579,- p.p.

Type kamer: superior pool-view

SUPPLEMENTEN
Half-pension: € 59,- p.p. per dag
Zeezicht: € 245,- per kamer

INBEGREPEN EXTRA'S
 ü Hop On Hop Off bus 
Ticket geldig voor 24 uur

 ü Gozo Tour (duur: 9 uur) 
Met een Tuk Tuk (Engelstalige tour)

 ü Lunch in Marsaxlokk 
Transfers inbegrepen

INBEGREPEN Air Malta retourvlucht vanaf Brussel inclusief 23kg ingecheckte bagage en 10kg 
handbagage - 7 nachten in Hotel Marriott***** in St. Julian's, superior pool-view kamer (logies & 
ontbijt) - luchthavenvertegenwoordiger - Luchthaventransfers - Inbegrepen extra's (zie hierboven) 
- BTW.

NIET INBEGREPEN Ecotaks van € 0,50 p.p. per dag (ter plaatse te betalen aan het hotel).

OPGELET Alle tarieven zijn afhankelijk van de beschikbaarheid in het hotel en de vluchten.

Het Malta Marriott Hotel & Spa ligt op en-
kele meters van het Balluta-strand, naast 
een rustige boulevard in de bruisende, 
kosmopolitische stad St. Julian's en op 20 
minuten rijden van Valletta.
Het onlangs gerenoveerde hotel combi-
neert luxe charme en de ontspannen sfeer 
van een mediterrane spa, met goed uit-
geruste premium kamers en luxe suites. 
Met 4 diverse restaurants en 3 bars heeft 
het hotel voor elk wat wils. De Villa doet 
dienst als het kenmerkende restaurant van 
het hotel en dateert uit de 19e eeuw. De 
M Club-lounge biedt een spectaculair uit-
zicht en de ideale ruimte om te werken of 
te ontspannen.
Een zwembad op het dak geeft vakantie-
gangers de tijd om van de zon te genieten, 
terwijl de spa een scala aan behandelingen 
biedt, waaronder een jacuzzi, sauna, fit-
nesscentrum en squashbaan.
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VANAF

 €1.769,-


