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HOTEL

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

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.

WI-FI LETIŠTĚ
MALE CCA 13 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | PP+ | PLP | AI

PŘÍMO
U PLÁŽE

POLOHA
•  Letiště Male cca 13 km 

(cca 20 minut jízdy rychločlunem)

PLÁŽ
• Písčitá pláž je přímo u hotelu
• Pozvolný vstup do moře 
•  Vynikající podmínky pro 

šnorchlování a potápění
•  Plážové osušky na pokojích 

zdarma

POPIS
• Směnný automat
• Restaurace, bar a kavárna
• Obchůdek
• Diskotéka
• Wellness, fitness, kadeřnictví
• Bazén 

INTERNET
•  Wi-Fi  za poplatek 

(cca 6 USD/ hod, k této ceně se 
dále připočítává servisní poplatek)

UBYTOVÁNÍ
Pokoj standardní Deluxe
• Velikost pokoje cca 52 m2

• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou nebo 

vanou, WC, vysoušeč vlasů
• Telefon, TV
• Bezpečnostní schránka zdarma
• Minibar za poplatek
• Set pro přípravu kávy a čaje
• Lehátka

Water Bungalow
• Velikost bungalovu cca 34 m2

•  Má moskytiéru, slunečnou 
verandu s lehátky a slunečníkem 
a přístup přímo do moře 

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: živá hudba, volejbal, 

stolní tenis, badminton, fitness 
centrum, kadeřnictví

•  Za poplatek: rybaření, výbava 
pro šnorchlování, potápění, 
windsurfing, vodní lyžování, 
parasailing, služby wellness 
centra

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze, polopenze plus, plná 

penze, All Inclusive

•  All Inclusive: snídaně, oběd, 
večeře formou bufetu, dopolední 
a odpolední snack, alkoholické 
a nealkoholické nápoje v barech 
a restauracích dle jejich otevírací 
doby (8.00–24.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |  

www.thulhagiri.com.mv

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

• Klidné místo
• Široké sportovní vyžití
• Šnorchlování a potápění

Proč právě sem?

North Male Atoll  MALEDIVY

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

Thulhagiri Island Resort & Spa 

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

