KOMANDOO ISLAND RESORT ****
Destinace: Maledivy - LHAVIYANI ATOL

Tento hotel má 65 klimatizovaných bungalovů (Villas) s vlastním sociálním zařízením, minibarem,
kabelovým televizorem, CD přehrávačem, trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů a čajovým/kávovým
koutkem. V resortu jsou 3 typy bungalovů různých velikostí a rozdílného vybavení, některé mají i privátní
Jacuzzi – „Jacuzzi Water Villas“ (77 m2), „Jacuzzi Beach Villas“ (76 m2) a „Beach Villas“ (62 m2). Všechny
bungalovy disponují výhledem na Indický oceán. Má 2 restaurace – „Aqua Fine Dining“ a nabídkou místní a
mezinárodní kuchyně, „Falhu Restaurant“ formou bufetu a bar „Kandu Bar“ s výhledem na moře. Nachází
se zde také venkovní bazén, fitness a wellness centrum, lázně „Duniya Spa“ s masážemi a jinými
procedurami, manikúrou, pedikúrou, vše pod dohledem školeného personálu. Disponuje směnárnou,
prádelnou, obchodem se suvenýry, úschovnou zavazadel a room servisem – 24 hodin denně. Nechybí zde
ani zázemí pro sportovní vyžití, jako jsou vodní sporty – potápění, šnorchlování, surfování, windsurfing,
vodní skútr, vodní lyžování, plavba na katamaránu nebo kanoi a rybolov. Bezdrátové internetové připojení
je k dispozici zdarma na pokojích i v celém areálu.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrov „Komandoo“ se nachází 80 km severně od mezinárodního letiště v Male a je součástí oblasti Lhaviyani Atol. Tento panenský ostrůvek o rozloze 50 000 m2 (500 x 100m) s 50 mistníma obyvatelema je
domovem KOMANDOO ISLAND RESORT 4****. Letecký transfer hydroplánem trvá z letiště na ostrov 40
minut. Letecké transfery se realizují pouze v denních hodinách. Tento ostrůvek s překrásnými plážemi a
křišťálově průzračným mořem je vhodný, jak pro milovníky vodních sportů, tak pro klidnou dovolenou a
relaxaci.

Aktuální počasí
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Informace o hotelu
Denní bar

Masáže

Fitness

Rybolov

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Potápěčské centrum

Prádelna

Směnárna

Adults only

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

WIFI

Internetové připojení

Pokojová služba

Kávovar

Zajímavá místa v okolí
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

145,5 km

