Raa Atoll MALEDIVY
HOTEL

Adaaran Select Meedhupparu 

STRAVOVÁNÍ
PREMIUM ALL INCLUSIVE
POLOHA
• Letiště Male cca 136 km
(cca 50 minut místním přeletem
+ rychločlunem)
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem přímo
u hotelu
• Pozvolný vstup do moře
POPIS
• Recepce
• 2 restaurace, 3 bary, kavárna
• Nákupní galerie
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Bazén
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi připojení ve vilách
a vybraných veřejných prostorách
zdarma
UBYTOVÁNÍ
Plážová vila
• Velikost vily cca 47 m2
• Klimatizace zdarma
• Stropní ventilátor

PŘÍMO
U PLÁŽE

•K
 oupelna se sprchou nebo
vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Venkovní sprcha
• Telefon, LCD SAT-TV
• Minibar zdarma
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Koutek k posezení
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Vlastní veranda
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: zábavné večerní
programy, karaoke, DJ, stolní
tenis, plážový volejbal a fotbal,
tenis, fitness centrum, sauna,
parní lázeň, badminton, šipky,
kulečník, kánoe, šnorchlovací
vybavení
• Za poplatek: výlety (výlety
katamaránem, pozorování delfínů
apod.), vodní sporty (vodní
lyžování, windsurfing), potápění,
služby wellness centra, masáže
a další kosmetické procedury
STRAVOVÁNÍ
• Premium All Inclusive: snídaně,
oběd a večeře, snack během dne,

WI-FI
ZDARMA

odpolední čaj, zákusky, možnost
využívat à la carte a barbecue
restauraci (nutná rezervace),
neomezené množství místních
vybraných alkoholických
a nealkoholických nápojů
v barech a restauracích dle jejich
otevírací doby (10.00–24.00),
minibar doplňován 1x denně
zdarma
• Dále zahrnuje: 1x za pobyt lodní
výlet, vstup na plážovou párty
a diskotéku, láhev šumivého vína,
plato oříšků a ovoce ve vile po
příjezdu, 1x masáž zdarma

LETIŠTĚ
MALE CCA 136 KM

Proč právě sem?
• Sportovní aktivity
• Krásná pláž
• Romantická dovolená

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

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

HODNOCENÍ TRIPADVISOR

4,5

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

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.
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