Maledivy Baa Atoll
Hotel

Royal Island Resort & Spa 
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POLOHA
• Letiště Male cca 118 km
(cca 20 min místní přelet
+ cca 15 min rychločlunem)

Proč právě sem?
• Široké sportovní vyžití
• Luxusní dovolená
• Romantická atmosféra

First Minute

Rozhodněte se včas a získejte:
Slevy na dospělé od 21 %
a další skvělé výhody
Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

Hodnocení Tripadvisor

Naskenujte QR kód.
Získejte aktuální ceny
a informace o hotelu.
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PLÁŽ
• Písčitá pláž
• Pozvolný vstup do moře
• Plážové osušky k dispozici ve
vilách zdarma
POPIS
• Recepce, směnárna
• 2 restaurace, 3 bary
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness
• Bazén pro dospělé, dětský bazén
• Lehátka a slunečníky u bazénu
zdarma
INTERNET
• Wi-Fi připojení na recepci, v Boli
baru, v restauraci Raabondhi a ve
vilách zdarma
ubytování
Plážová vila
• Velikost vily cca 57 m2

Wi-Fi
zdarma

• Individuální klimatizace
• Koupelna se sprchou nebo
vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, SAT-TV
• DVD a CD přehrávač
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek (láhev vody
denně zdarma)
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Po příjezdu ovocný koš
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: živá hudba, večerní
programy, diskotéka, kulečník,
stolní tenis, tenis během dne,
volejbal, vnitřní badminton,
fitness centrum, squash,
windsurfing, kánoe
• Za poplatek: služby wellness
centra (sauna, parní lázeň, vířivka,
aromaterapie apod.), potápění,
vodní sporty, pronájem lodě,
kitesurfing, parasailing, výlety
(rybaření, výlety lodí při západu
slunce apod.)

Letiště
male cca 118 km

jídel sklenice vody zdarma) nebo
možnost All Inclusive
• All Inclusive: snídaně, oběd
a večeře, odpolední káva, čaj,
sendviče, zákusky, neomezené
množství místních alko a nealko
nápojů (10.00–1.00), minibar
denně doplňován nealko nápoji
Maximální obsazenost
|
|
www.villahotels.com
DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU
(PREVENCE COVID-19):
Detailní informace naleznete
na stránce hotelu
na www.blue-style.cz.

STRAVOVÁNÍ
• Polopenze, plná penze (během

Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že v rámci zájezdu budou z titulu ochrany zdraví a bezpečnosti zákazníků uplatňovány zvýšené nároky na hygienu a další opatření související se současnou situací, s jejichž demonstrativním výčtem byl zákazník pořadatelem předem seznámen. Zákazník se zavazuje přijmout a dodržovat opatření určená k ochraně zdraví s tím, že důsledky takových opatření ani opatření samotná nejsou důvodem
pro konstatování nižší jakosti náhradního zájezdu. je nutné před příletem do destinace vyplnit elektronický formulář https://imuga.immigration.gov.mv/ethd/create. Více informací ZDE.

