Xlendi
Nové apartmánové byty
v domě s výtahem,
Vzdálenost od moře pouhých 50 m.

Kapacita: 4 - 32 osob (+ přistýlky)

Apartmány

PLáž

Plně vybavené 4 lůžkové apartmány
s přistýlkou a klimatizací.
2x ložnice s vlastní koupelnou,
obývací pokoj propojený
s kuchyňským koutem
a další samostatné sociální zázemí.
Celková plocha apartmánu
je prostorných 70 m2.

Skalní slunečné terasy
se skokanským můstkem
i menší písečná pláž
jen 50 m od apartmánů.

Apartmány se nabízejí ve vybavení
Standard a Exclusive.

Další odlehlejší pláž cca 10 min.
pěší chůzí, kde zažijete krásné
východy i západy slunce ve spojení
s výhledem na otevřené moře.
Místo je nádherné pro cvičení jógy
a dalších energetických cvičení.

Blízké okolí
Užijete si skvělých pokrmů za zvuků
mořské písně, včetně možnosti
si večer zatančit.
Také zde ochutnáte nejlepší
zmrzlinu na celém ostrově,
Nachází se tu i malý obchod a bankomat
i možnost potápěčských kurzů,
Autobusová zastávka do hlavního města
Victoria (10 min jízdy, jezdí každou
hodinu) jen 10 kroků od apartmánů.

Magické místo
Kombinace vysokých útesů
s křišťálově tyrkysovým
i tmavě modrým mořem
tvoří z tohoto místa
MÍSTO MAGICKÉ.
Městečko Xlendi je umístěno
v údolí, které disponuje velmi
výraznou, příjemnou energií.
Pár kroků od apartmánů
se celá zátoka otevírá
a nabízí pohled
na otevřené moře.

Příjemnou 10. minutovou
procházkou se ocitneme
na těchto magických
místech, místech
hovořících
pradávnou moudrostí.
V procházce je možné
pokračovat
po trekingové trase,
vedoucí až k nejvyšším
útesům ostrova
Ta´Cenc. Nachází se zde
pozůstatky starodávného
kamenného chrámu
a je tu překrásný
panoramatický výhled
na ostrovy Malta,
Comino i Gozo.

apartmány

Standard
Prostorné 2x dvoulůžkové pokoje,
každý
s vlastním sociálním zázemím.
Tyto pokoje jsou vybaveny
klimatizací.

our goal
Dále je zde masivní,
plně vybavený
kuchyňský kout,
jídelní stůl,
a obývací část
s rozkládacím
gaučem s možností
i jako přistýlka.
Obývací pokoj
je bez klimatizace.

apartmány

Exclusive
Prostorné 2x dvoulůžkové pokoje
moderně vybavené,
Každý pokoj s vlastním sociálním
zázemím.
Tyto pokoje jsou plně
klimatizovány.

Dále je zde moderní,
plně vybavený
kuchyňský kout
vč. toustovače.
a navíc je zde také
balkón,
Navíc vás potěší
nová, moderní
koupelna
v mramorovém
provedení.
V obývacím pokoji
je také klimatizace.
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