GILI LANKANFUSHI MALDIVES *****
Destinace: Maledivy - SEVERNÍ MALE ATOL

Hotel nabízí svým hostům celkem 45 pokojů v těchto typech ubytování: „Villa Suite“, „Residence“, „Crusoe
Residence“, „The Private Reserve“, „Spa Suite“. Všechny typy bungalovů jsou vybaveny klimatizací,
lehátky na terase a všechny bungalovy kromě „Viila Suite“ mají satelitní televizí, minibar a trezor. Hotel
disponuje bazénem, restauracemi – „ Main Restaurant“ – restaurace s východní a západní kuchyní,
„Horizon“ – gril restaurace, „Leaf“ – gril restaurace, „One Palm Island“ – restaurace se specialitami, „Swing
by the Sea“ – restaurace s japonskou kuchyní, „Jungle Cinema“ – restaurace s tematickými večery,
„Underground Wine Cellar“ – ochutnávky vín, čokolády a sýrů, „360°“– restaurace s výhledem na oceán,
„Overwater Bar“ – bar s výhledem na lagunu a občerstvením (sushi, pizza, mořské plody). Nechybí ani
hotelové lázně „Meera Spa“ s nabídkou – „Massage Therapy“ – různé druhy masáží, „Ocean Therapy“ –
vhodné pro tělesná nebo kožní onemocnění, „Facial Therapy“ – masáže obličeje biobylinkami, „Spa
Boutique“ – butik s nabídkou lázeňských produktů, „Masters in Residence Program“ – možnost zaškolení
zkušenými terapeuty.Hotel má široké zázemí pro vodní a plážové sporty – potápěčské centrum „PADI“,
šnorchlování, jízda na vodních lyžích, jízda na katamaránu, kajaku, kanoi, windsurfing, tenisové kurty,
volejbal, běhání, stolní tenis, jóga, stolní hry, knihovna, šnorchlování, plavání s delfíny, exkurze do Malé.
Hostům je také k dispozici prádelna/čistírna, dětský koutek, obchůdek se suvenýry, boutique s lázeňskými
produkty a room servis – 24 hodin denně.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrov „Lankanfushi“ o rozloze 600 x 150 metrů leží 9 km od mezinárodního letiště v Male a je součástí
oblasti - „Severní Atol Malle“. Je vhodný pro milovníky vodních sportů, ale i relaxace. Ostrov má zlatopísčitou pláž s křišťálově čistou vodou. Transfer trvá přibližně 20 minut plavby rychlou lodí.
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

12,2 km

