KANDOLHU ISLAND ****
Destinace: Maledivy - ARI ATOL

70 km od mezinárodního letiště v Male, 25 minut hydroplánem v severní části Ari atolu se nachází
Kandolhu Island, na ostrově velikosti 200x150 m s bujnou vegetací a bílou pláži je k dispozici celkem
30 vil v 5 různých kategoriích. 6 „Jacuzzi Beach Villas“ (základní kategorie, nelze zde přístýlka pro
dospělého), 5 „Pool Villas“, 8 „Duplex Pool Villas“, 4 „Ocean Villas“ a 7 „Ocean Pool Villas“. Všechny
pokoje mají klimatizaci, stropní ventilátor, TV, telefon, mini bar, kávovar, trezor, Wi-Fi, fén, plážové
osušky, župany a vybavenou terasu. Resort je možné zakoupit se snídaní, A La Carte Dining (plná
penze) a nebo Ultimate Inclusions (All Inclusive) , v rámci vybraného stravovaní je pak možné
navštívit restauraci „The Market“ – snídaně zde jsou formou bufetu, následně je zde k obědu či večeři a la
carte restaurace s mezinárodní a místní kuchyní, další a la carte restaurace jsou „Olive“ s italskou a
středozemní kuchyní, „Sea Grill“ – mořské plody a ryby, „Banzai“ – japonská kuchyně. Osvěžit se můžete
v „Vilu Bar“ kde najdete jak soft drinky tak např. i víno a koktejly. Na resortu je možné využít posilovnu
nebo různé vodní aktivity jako windsurfing, paddle boat, katamarán a další. Je možné za poplatek využít i
lekce pro tyto vodní sporty či exkurze jako rybaření apod. Potápění a šnorchlovaní je zde samozřejmostí
a je možné si zde i zaplatit kurz PADI. V hotelu najdete 24 hodinovou recepci s malou knihovnou,
magazíny a můžete si zapůjčit i deskové hry. Další služby jako směnárna a prádelna či SPA jsou za
poplatek. V celém resortu je pak Wi-Fi zdarma.
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