
247

HOTEL

Naskenujte QR kód.
Získejte aktuální ceny 
a informace o hotelu.

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

SLEVY NA DOSPĚLÉ OD 21 %
a další skvělé výhody

Info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

 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 demon-
strativním 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.

POLOHA
•  Letiště Male cca 85 km 

(cca 35 minut hydroplánem)
PLÁŽ 
• Pláž s jemným pískem
•  Plážové osušky jsou k dispozici na 

pokojích zdarma
POPIS 
• Recepce
• 1 restaurace, 2 bary
• Obchůdek
•  Bezpečnostní schránky na 

recepci zdarma
• Fitness, wellness
• Oficiální kategorie hotelu je 4*
INTERNET
•  Wi-Fi připojení ve vybraných 

veřejných prostorách (hlavní 
bar a Sun Down bar) zdarma, 
na pokojích za poplatek

UBYTOVÁNÍ
Plážový bungalov Superior 
• Velikost bungalovu cca 45 m2

• Zrenovovaný
• Individuální klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• LCD SAT-TV 

•  Minilednička zdarma (láhev vody 
denně zdarma)

• Set pro přípravu kávy a čaje
•  Venkovní prostor k posezení, 

vlastní lehátka s matrací

Water Bungalow
• Velikost bungalovu cca 56 m2

•  Prostorná terasa s vlastními 
lehátky

• Má přímý vstup do moře

Superior Water Bungalow
• Velikost bungalovu cca 65 m2

• Nově vybudovaný, luxusní
• Přímý vstup do moře
SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: příležitostné večerní 

programy, badminton, volejbal, 
stolní tenis, šipky, fitness centrum 
(zdarma pro klienty s All Inclusive)

•  Za poplatek: tenis, potápění, 
windsurfing, wakeboard, 
kitesurfing, kánoe, služby 
wellness centra, výlety 
(katamarán při západu slunce, 
rybaření, pozorování velryb 
apod.)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze, polopenze plus 

(zahrnuje kompletní balíček 
nápojů, které nabízí AI), plná 
penze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 
večeře formou bufetu v hlavní 
restauraci, dopolední a odpolední 
snack, neomezené množství 
místních vybraných alko a nealko 
nápojů (8.30–21.00), během 
snídaní, obědů a večeří je v hlavní 
restauraci vyžadován decentní 
dress code

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.angaga.com.mv

DOČASNÁ OPATŘENÍ HOTELU 
(PREVENCE COVID-19):  
Detailní informace naleznete  
na stránce hotelu  
na www.blue-style.cz.

• Wellness
• Šnorchlování a potápění
• Romantická atmosféra

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
MALE CCA 85 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | PP+ | PLP | AI

PŘÍMO
U PLÁŽE

South Ari Central  MALEDIVY

Angaga Island Resort & Spa 

OVĚŘENÁ
KVALITA

https://www.mzv.cz/newdelhi/cz/ko/info/koronavirus/maledivy.html

