
HOTEL

HODNOCENÍ TRIPADVISOR 4,5

 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.

WI-FI
ZDARMA

LETIŠTĚ
MALE CCA 21 KM

STRAVOVÁNÍ
S | PP

PŘÍMO
U PLÁŽE

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

• Luxusní dovolená
• Ideální pro celou rodinu
• Surfing

Proč právě sem?
POLOHA
•  Letiště Male cca 21 km 

(cca 30 minut jízdy rychločlunem)

PLÁŽ
• Krásná pláž s jemným pískem
• Pozvolný vstup do moře
•  Plážové osušky zdarma 

(k dispozici ve vilách)

POPIS
• Recepce
• Několik restaurací a barů
• Obchůdek
• Wellness, fitness
• Venkovní „letní“ kino (na pláži)
• Knihovna
•  Bazén s panoramatickým 

výhledem na oceán
• Lehátka a slunečníky zdarma

INTERNET
•  Wi-Fi ve vybraných prostorách 

rezortu a ve vilách zdarma

UBYTOVÁNÍ
Sunrise Beach Villa cca 125 m2 
•  Přímo na pláži s výhledem na oceán

• Výhledy na východ slunce
• Klimatizace
•  Venkovní koupelna s vanou 

a dešťovou sprchou, WC
•  Luxusní koupelnové vybavení, 

toaletní potřeby
• Minibar, vinná lednička
• Kávovar
• Župany a pantofle
•  Plážové doplňky a podložky 

na jógu
•  Prostorná veranda s posezením 

a jídelním prostorem

Sunset Beach Villa cca 125 m2

•  Stejně vybavená jako Sunrise 
Beach Villa, ale má výhled 
na západ slunce

Sunset Pool Villa cca 180 m2

•  Je stejně vybavená jako Sunrise 
Beach Villa, ale je prostornější

•  Má vlastní zahrádku a soukromý 
bazének

• Lehátka a slunečníky
• Služby komorníka

SPORT A ZÁBAVA
•  Zdarma: večerní programy, DJ, 

fitness centrum, skvělé zázemí 
pro děti (dětské hřiště, miniklub), 
venkovní „letní“ kino, půjčovna 
jízdních kol, plážový volejbal, 
badminton, stolní tenis

•  Za poplatek: kurzy jógy 
a meditace, kurzy vaření, výlety 
na katamaránu, rybaření, služby 
wellness centra, masáže, škola 
surfování, tenis

STRAVOVÁNÍ
•  Se snídaní nebo možnost 

polopenze

MAXIMÁLNÍ OBSAZENOST

 |   |   

www.anantara.com

Rozšířený popis 
na www.blue-style.cz. 

Maledivy  MALEDIVY

Anantara Dhigu 

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

AŽ PRO 2 DĚTI UBYTOVÁNÍ ZDARMA 
1. dítě do 12 let  |  2. dítě do 12 let
+ Slevy na dospělé vždy od 21 %

FIRST MINUTE
ROZHODNĚTE SE VČAS A ZÍSKEJTE:

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

