
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 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.

Maledivy  MALEDIVY

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,0

POLOHA
•  Letiště Male cca 7 km 

(cca 10 minut rychločlunem)

PLÁŽ
• Pláž s jemným pískem
• Vstup do moře pozvolný
• Plážové osušky zdarma

POPIS
• Recepce, směnárna
• Restaurace a bary
• Obchůdek
• Wellness, fitness

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných veřejných 

prostorách rezortu a na pokojích 
zdarma

UBYTOVÁNÍ
Superior pokoj cca 18 m2

•  V druhé řadě za Deluxe pokoji 
s částečným výhledem na moře

• Klimatizace
•  Koupelna se sprchou, WC, vysoušeč 

vlasů (zdarma na vyžádání)
• Telefon, SAT-TV

• Minibar
• Bezpečnostní schránka
•  Žehlička a žehlící prkno 

(zdarma na vyžádání)
• Set na přípravu kávy a čaje
Garden pokoj cca 22 m2

• V zahradě mezi banánovníky
•  Je stejně vybavený jako Superior, 

ale je prostornější
Deluxe pokoj cca 27 m2

•  U pláže, poskytuje soukromí 
a má částečný výhled na oceán

•  Stejně vybavený jako Superior, 
ale je prostornější

Plážová vila cca 40 m2
•  Na pláži s maximálním soukromím
•  Má navíc další venkovní koupelnu 

se sprchou
•  Je stejně vybavená jako pokoj 

Superior

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: zábavní programy, 

tematické plážové party, DJ, živá 
večerní hudba, filmová noc na pláži, 
paddleboard, kánoe, windsurfing, 
stolní tenis, fotbal, kulečník, 
deskové hry, fitness centrum

•  Za poplatek: služby wellness 
centra (nabídka masáži a dalších 
procedur), potápění, široká 
nabídka vodních sportů a výletů 
(rybaření, výlety na katamaránu, 
manta safari, výlet za delfíny při 
západu slunce a další)

STRAVOVÁNÍ
•  Polopenze, plná penze nebo 

možnost All Inclusive
•  All Inclusive: snídaně, oběd 

a večeře, lehký snack během dne, 
vybrané alko a nealko nápoje 
vbarech a restauracích dle jejich 
otevírací doby (9.00–1.00)

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   |  

www.malahini.mv

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

• Bohaté sportovní vyžití
• Krásná pláž
• Oblíbený rezort

Proč právě sem?

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
MALE CCA 7 KM

STRAVOVÁNÍ
PP | PLP | AI

PŘÍMO
U PLÁŽE

Malahini Kuda Bandos 

PLÁŽOVÁ VILA

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

