MAAFUSHIVARU *****
Destinace: Maledivy - ARI ATOL

Maafushivaru Maldives leží na jížní části atolu Ari, vzdálen od letiště Malé 25 minut letu hydroplánem.
Resort nabízí ubytování ve Vilách s doškovou střechou inspirované místní architekturou, které jsou
zasazeny uprostřed zeleně nebo se tyčí nad tyrkysovou lagunou. Všechny vily nabízejí přímý přístup na
pláž nebo k moři.
K vybavení hotelu patří bazén, dětský bazén, 2 restaurace, bar, vinotéka, bazén, SPA centrum, potápění,
šnorchlování, vodní sporty, windsurfing, šlapací kola, katamarány, kajaky, rybaření, volejbal, Wi-fi internet
zdarma, půjčovna CD/DVD, boutique, který nabízí široký výběr suvenýrů, místních potřeb, toaletních
potřeb a plážového oblečení a dále hotel pořádá zábavné večery - představení typické maledivské kultury,
diskotéka, hudba s živou kapelou.
Plážové vily: max 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 2 děti do 11.99 let
Všechny vily v Maafushivaru jsou obklopeny bohatou vegetací a nacházejí se přímo u pláže s lehátky s
výhledem na moře. Vybavení: Postel velikosti King, Klimatizace / ventilátor, TV s plochou obrazovkou a
DVD přehrávačem, Dokovací stanice pro iPod, IDD Telefon, Mini-bar, Kávovar, Fén, Elektronický trezor,
Vana a plážové osušky, Župan, Vybavení koupelen VOYA.V koupelně je částečně otevřená sprcha a
venkovní zahradní prostor s dešťovou sprchou z kamene.
Bazénové vily: max 6 dospělých osob nebo 4 dospělé osoby a 4 děti do 11.99 let
Jedná se o 2 samostatné vily, z nichž každá má vlastní koupelnu se sprchou. Tyto vily, jsou ideální pro
přátele, kteří se chtějí pobavit společně. Mají stejné vlastnosti jako plážové vily s vlastním soukromým
bazénem. Každá vila Pool má společný vchod s chodbou a samostatný jídelní pavilon. Na pláži je terasa s
lehátky.
Vodní vily: max 3 dospělé osoby nebo 2 dospělé osoby a 1 dítě do 11.99 let
Tyto vily jsou postaveny nad vodou a nabízejí moderní komfort spolu s krásným výhledem na
lagunu. Každá z vodních vil má vlastní přístup z hlavního mola. Jakmile budete uvnitř, můžete si vychutnat

luxusní zboží, které zahrnuje: Postel velikosti King, Klimatizace / ventilátor, TV s plochou obrazovkou a
DVD přehrávačem, Dokovací stanice pro iPod, IDD Telefon, Mini-bar, Kávovar, Fén, Elektronický trezor,
Vana a plážové osušky, Župan, Vybavení koupelen VOYA. V koupelně najdete sprchu, vanu a výhled na
oceán. Venku má vlastní dřevěnou terasu s posezením a lehátky.

Plná penze, možnost dokoupení ALL INCLUSIVE – vše formou bufetu. Hlavní restaurace rezortu
Maafushivaru s výhledem na lagunu nabízí formou bufetu mezinárodní i místní jídla. Na suši a teppanyaki
láká moderní restaurace 135° East, která má vlastní pavilon nad vodní hladinou. Zařídit lze i soukromé
stolování.
Nejbližší zdravotní středisko se nachází na sousedním místním ostrově Dhangethi, 20 minut od Dhoni.
Vlastní korálový útes pro potápění je vzdálen cca 20 m od pláže.
Opuštěný ostrov v sousední laguně, ostrov Lonubo je určen výhradně pro hosty Maafushivaru. Dopolední
a odpolední výlety lodí jsou organizovány zdarma pro ty, kteří si chtějí zaplavat, šnorchlovat nebo
rezervovat soukromou večeři.
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MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

95,1 km
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