Overnachten in St Malo voor vertrek of na retour

In Saint-Malo bieden wij u de mogelijkheid om te overnachten in hotels binnen de historische omwalling of in
het nieuwe gedeelte van Saint-malo.
Wij maken u graag een voorstel voor u reis naar de Kanaaleilanden met een hotel voor of na in St Malo
inbegrepen.
Enkele voorbeelden van hotels waar wij mee samenwerken:

Escale Océania - Saint-Malo
Ligging:Hotel Escale Océania ligt perfect aan het Sillon-strand en de zee, slechts 800 m van de ommuurde
stad en 200 m van de Thalassotherapie.
Faciliteiten: Na een fijne dag op het strand kan u in de bar of op het terras genieten van een aperitief voor u
gaat eten in het hotelrestaurant of in één van de talloze aangename restaurantjes van Saint-Malo. Parking
aan het hotel. Helaas is de parking van het hotel gesloten tot 01 mei 2017.
Logies: De 88 recent gerenoveerde kamers van dit hotel zijn modern ingericht met tv, telefoon en badkamer
met douche/wc en haardroger.
Type A: Standaardkamer (max. 2 volw.).
Type B: Standaard zeezichtkamer (max. 2 volw.).
Type C: Single kamer.
Maaltijden: Ontbijtbuffet.

Kyriad St Malo Plage***
Ligging: kort bij de stadsomwallingen en de zee.
Faciliteiten: Dit hotel gebouwd in 1910 werd in 2012 volledig en grondig gerenoveerd. het beschikt over een
bar, draadloos internet, een fitness, een garage en een parking.
Logies: de kamers van dit hotel zijn uitgerust met telefoon, satelliet tv, radiowekker en badkamer met bad of
douche/wc.
Type A: Standaardkamer(max. 2 volw.)

Hotel Du Louvre***
Ligging: binnen de historische stadsmuren, in de oude stad.
Faciliteiten: hotel Du Louvre heeft 5 verdiepingen, een elegante lobby met receptie en lift, een bar, een
ontbijtruimte, draadloos internet en een parking(tegen betaling, first come-first serve).
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Logies: de mooie en smaakvol ingerichte kamers van het hotel beschikken over telefoon, satelliet-tv,
verwarming en een badkamer met douche/wc en haardroger.
Vraag ons en voorstel voor de Kanaaleilanden met uw hotelovernachting in St Malo inbegrepen
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