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HODNOCENÍ TRIPADVISOR

Kandima Maldives *****

HOTEL

LUXUSNÍ DOVOLENÁ ● ROMANTIKA ● ŠIROKÉ SPORTOVNÍ VYŽITÍ

Luxusní rezort vám dodá pocit maximálního komfortu a pohody. V areálu můžete využít
10 restaurací a barů, nejdelší bazén na Maledivách, plně vybavené wellness centrum
nebo širokou nabídku sportovních aktivit. Pro děti je zde skvěle vybavený miniklub
s vlastní trampolínkou a horolezeckou stěnou.
POLOHA
• Letiště Male cca 120 km
(cca 45 minut hydroplánem)
PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem přímo
u hotelu
• Vstup do moře pozvolný
• Vynikající podmínky pro
šnorchlování a potápění
• Plážové osušky na pokojích zdarma
POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Fitness, wellness, kadeřnictví
• Nákupní galerie
• Nejdelší bazén na Maledivách
(cca 100 m)
• Lehátka a slunečníky zdarma
INTERNET
• Wi-Fi připojení ve vybraných
veřejných prostorách hotelu zdarma
UBYTOVÁNÍ
Sky Studio

• V patře dvoupatrové vily přímo
u pláže
• Klimatizace
• Koupelna se sprchou či vanou, WC
• Balkon nebo terasa
Beach Studio
• V přízemí dvoupatrové vily přímo
u pláže
• Veranda s vlastními lehátky
Aqua Villa
• Velmi prostorná, luxusní
• Přímý vstup do oceánu
• Terasa s vlastními lehátky
SPORT A ZÁBAVA
• Zdarma: živá hudba, karaoke,
večerní programy, hodiny
jógy, dětské hřiště, miniklub
s trampolínkou a horolezeckou
stěnou, výlety a sporty zdarma
v rámci lehkého All Inclusive (1x
za pobyt možnost šnorchlovacího
výletu, 1x za pobyt výběr dalšího
výletu, fitness centrum, tenis,

stolní tenis, šipky, fotbal, kajaky,
šnorchlovací vybavení)
• Za poplatek: wellness, masáže,
potápění, široká nabídka vodních
sportů, půjčovna jízdních kol
STRAVOVÁNÍ
• Snídaně, polopenze nebo lehké All
Inclusive
• Lehké All Inclusive: snídaně,
oběd a večeře formou bufetu,
neomezené množství místních
vybraných alko a nealko nápojů
během snídaní, obědů a večeří,
20% sleva na à la carte restaurace,
minibar doplňován 1x denně (nealko
nápoje), 1x za pobyt menší láhev
šampaňského na pokoj
MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST
/
/
/
www.kandima.com

FIRST MINUTE
Rozhodněte se včas a získejte:
Super slevy od 21 % na dosp. os.
a další skvělé výhody

na www.blue-style.cz
Detailní info o uvedených nabídkách na www.blue-style.cz
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PŘÍMO U PLÁŽE

WI-FI ZDARMA
LETIŠTĚ MALE
CCA 120 KM

