MALDÍV SZIGETEK / KANI 4
Célterület információ:
A Srí Lankától délnyugatra, az Egyenlítő magasságában
fekvő, 26 korallzátonyból álló szigetlánc az Indiai Óceán
legszebb gyöngyszeme. A Maldív-szigetek közel 1200
atollból áll.
A fehér homokos tengerpartot sekély, kristálytiszta vizű
lagúna övezi, pompázatos vízi világgal. A világ legtisztább
tengerének egyike, a trópusi környezet, a luxus szállodák
sokasága, exkluzív üdülőhelye teszi felejthetetlenné a
sziget-köztársaságot.
Óceánba nyúló pálmafák, fehér homokos part, festői,
türkizsínű lagúnák, pompázatos vízi világ, trópusi buja
növényzet… a Maldív szigetek igazi földi paradicsom!
Fekvése:
A fősziget Male, mindössze 1,5 km2. Itt tálalható a Maldívszigetek néhány érdekesebb látnivalója: mecsetek, piacok,
bajos szűk kis utcák. Male 70 ezer lakosú nagyváros, Nemzeti
Múzeuma mellett a Hukuru Miski mecset érdemel még
említést, melyet kőfaragásai tettek híressé. A Singapore bazár
a megrögzött vásárlóknak igazi kiértés: kézműves alkotások,
Maldív és importált ajándéktárgyak, tengeri- és
horgászfelszerelések csábítják vásárlásra a turistákat.
Legközelebbi reptér: Malé 20km

Javasolt foglalási
időszak: egész évben,
júniusban és júliusban
szelesebb és
csapadékosabb az
időjárás.

Strand:
800 méter hosszan veszi körbe a Club Med klub szállodát a fehér homokos partszakasz, a víz
hőmérséklete pedig átlagosan 28 °C.
A napágyakkal, napernyőkkel, függőágyakkal és szabadtéri tusolóval felszerelt tengerparton
külön parti bár is várja a vendégeket.
Szobatípusok:
Club szoba – csupa kényelem és kényeztetés,
hangulatos berendezés, kertre néző szobák.
Deluxe szoba – luxus kényelem, a Deluxe szobák
szabadtéri tusolóval rendelkeznek és teraszukról
csodálatos kilátás nyílik a tengerre.
Lakosztály: cölöpökre épített vízi bungalók.
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Felszereltség: Minden szobatípus légkondicionált, mini hűtőszekrény, széf, hajszárító,
telefon és televízió áll a vendégek rendelkezésére. A Deluxe szobákban és a lakosztályokban
CD lejátszó, vízforraló és síkképernyős televízió is tálalható. A lakosztályok külön
szolgáltatásai: szobaszerviz a reggelihez, VIP fogadtatás (pezsgő + gyümölcskosár),
fürdőköpeny és papucs, tisztálkodó szer és fürdőolaj csomag, társasjátékok.
Ellátás:

All inclusive ellátás, a főétkezések során korlátlan sör, bor és üdítő fogyasztással a
nemzetközi ételeket és ázsiai különlegességeket egyaránt svédasztal formában kínáló Le
Vehli étteremben, vagy a la carte rendszerben előzetes foglalással az átlátszó tenger felett
átívelő mólon, a Kandu étteremben, mely napközben snack bárként is működik.
A 3 bárban napközben és este szabadon fogyaszthatóak az itt kínált ételek és italok, így
üdítőitalok, gyümölcslevek, kávé és tea, koktélok, rövid italok, borok, sós és édes aperitif
sütemények.
Felár ellenében: nemzetközi Premium italok fogyasztása a bárban.
Az Iru bár késő délután és este várja a vendégeket a medence melletti teraszon, a Sunset
bár pedig a lagúna partján, a kókuszpálmák árnyékában hívogat randevúra a naplementével.
Sportok:
Sportélmények csoportosan oktatással, térítésmentesen: szörf, vitorlás, Club Med
fitnesz, aquafitnesz.
Sportolási lehetőségek térítésmentesen: medence, pipás búvárkodás (hajóval naponta
többször), strandröplabda, kosárlabda, tollaslabda, asztalitenisz, futball, röplabda, vízipóló,
kajak, kardió tréning, petanque.
Felár ellenében: könnyű búvárkodás
Egyéb szolgáltatások:
Hajóval, tengeralattjáróval vagy kisrepülőgéppel.
Felár ellenében: Wellness központ várja a felfrissülni vágyókat igazi Zen hangulattal.
Club Med Spa csomagok, masszázsok és kozmetikai kezelések.
Egyéb szolgáltatások felár nélkül: tánclecke, esti szórakoztató programok, élőzene.
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