ADAARAN PRESTIGE VADOO *****
Destinace: Maledivy - JIŽNÍ MALE ATOL

Hotel má 50 klimatizovaných vodních bungalovů (Water Villa) s vlastním sociálním zařízením, mini barem,
2 kabelovými televizory (v ložnici, koupelně) s DVD přehrávačem, trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů,
čajovým/kávovým koutkem, privátním bazénem s výhledem na Indický oceán a Jacuzzi. V resortu jsou 4
typy bungalovů různých velikostí (Honeymoon Villas, Japanese Villas, Sunrise Villas, Sunset Villas), 6 z nich
je zařízeno v elegantním japonském stylu. Charakteristická pro tento objekt je všude přítomná vegetace.
Hotel má 2 restaurace, které poskytují svým hostům nejlákavější jídla světových kuchyní – „Farivalhu
Restaurant“ s nabídkou místní a mezinárodní kuchyně a „Kithajima Restaurant“ s japonskou kuchyní, dále
bar na terase s výhledem na moře a plážový bar. Naleznete zde také fitness centrum s moderní
tělocvičnou, wellness centrum s lázněmi „Coconut Spa“ s procedurami, masážemi, manikúrou a pedikúrou,
vše pod dohledem odborného personálu. Dále disponuje venkovním bazénem s lehátky a slunečníky.
Nechybí zde zázemí pro sportovní vyžití, jako je stolní tenis, plážový volejbal, vodní sporty – windsurfing,
vodní skútr, vodní lyžování, šnorchlování, plavba na katamaránu nebo kanoi a rybolov. Nachází se zde
potápěčská základna. Hotel disponuje směnárnou, prádelnou, obchodem se suvenýry a room servisem –
24 hodin denně. Bezdrátové internetové připojené je k dispozici zdarma na pokojích i v celém areálu. Hotel
je určen osobám starším 18 let. Maximální obsazenost pokoje – 2 osoby.
Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrov „Vaadhoo“ se nachází pouhých 8 km od mezinárodního letiště v Male a je součástí oblasti – Kaafu
Atoll. Tento panenský ostrůvek o rozloze 32 000 m2 s 47 místníma obyvatelema se pyšní bujnou vegetací,
křišťálovým mořem, zlato písčitou pláží a je domovem ADAARAN PRESTIGE VADOO 5*****. Transfer
rychlou lodí z letiště do hotelu trvá 15minut. Transfery se realizují v denních i nočních hodinách.
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

10,7 km

