KURUMBA MALDIVES *****
Destinace: Maledivy - SEVERNÍ MALE ATOL

Nabízí svým hostům celkem 180 pokojů v těchto typech ubytování: „Royal Kurumba Residence“,
„Presidential Pool Villa“, „Deluxe Pool Villa“, „Private Villa with Jacuzzi“, „Garden Pool Villa“, „Beachfront
Deluxe Bungalow“, „Deluxe Bungalow“, „Deluxe Room“, „Superior Room“. Všechny typy ubytování jsou
vybaveny klimatizací, minibarem, satelitní televizí, trezorem, župany, botami na pláž, kávovým/čajovým
koutkem, plážovými ručníky a taškami.Hotel disponuje venkovním bazénem, restauracemi – „Vihamana“ –
bufetová restaurace pro snídaně a večeře, „Thila“ – bufetová restaurace, „Hakamaze“ – restaurace se
specialitami z grilu a mezinárodní kuchyně, „Al Qasr“ – masové speciality, „Mahal“ – restaurace s indickou
kuchyní, „East“ – restaurace s východní kuchyní, „Duo“ – restaurace s francouzskou a italskou kuchyní,
„Café“ – restaurace s nabídkou občerstvení a dezertů, „Kandu“ – bar s animačními tanečními programy,
„Athiri“ – bar, „Kalhu“ – diskotéka, „Sounds of the Sea“ – privátní posezení na pláži pro speciální
příležitosti a „Room Service“ – donáška z restaurace až do pokoje. Nechybí ani hotelové lázně s opravdu
bohatou nabídkou procedur a masáží, manikúrou, pedikúrou, kadeřnictvím a kosmetikou a centrem pro
jógu. Hotel nabízí i výborné zázemí pro vodní i plážové sporty – jízda na kánoi, jízda na katamaránu, vodní
lyže, jízda na banánu, windsurfing – možnost i zakoupení lekcí, šnorchlování, rybaření, potápění – možnost
zakoupení lekcí, volejbal, stolní tenis, vyhlídkový let a jiné. Hostům je takové k dispozici prádelna/čistírna,
směnárna, obchůdek se suvenýry, obchůdek se šperky a oblečením, dětský klub „MAJA“, místní lékař a
samozřejmostí je room servis – 24 hodin denně.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Tento ostrůvek „Vihamanafushi“ o rozměrech 500 x 300 metrů se nachází přibližně 3 kilometry od
mezinárodního letiště v Malé a je součástí - Severní Atol Male. Nechybí zde typická vegetace a křišťálově
průzračná voda. Transfer trvá přibližně 10 minut plavby rychlou lodí.

Aktuální počasí

28 °C

29 °C

Informace o hotelu
Denní bar

Dětský koutek

Masáže

Kadeřnictví

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Potápěčské centrum

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Pokojová služba

Kávovar

Diskotéka

Informace o pokoji

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

4,3 km

