ELLAIDHOO MALDIVES BY CINNAMON ****
Destinace: Maledivy - ARI ATOL

Tento hotel má 112 klimatizovaných pokojů (46 Beach Bungalows, 28 Superior Rooms, 24 Water
Bungalows, 14 Standard Rooms) s vlastním sociálním zařízením, minibarem, kabelovou televizí, trezorem,
telefonem, vysoušečem vlasů a čajovým/kávovým koutkem. Má 2 restaurace – „Madi Restaurant“ formou
bufetu (snídaně, obědy, večeře), „Malamathi Restaurant“ a la carte, s nabídkou místní a mezinárodní
kuchyně, dále bar „Iruohsnee Bar“ s výhledem na Indický oceán. V hotelu se dále nachází venkovní bazén
s lehátky a slunečníky, fitness a wellness centrum, lázně „Azmaara Spa“ s masážemi, procedurami,
manikúrou a pedikúrou, vše pod dohledem školeného personálu. Disponuje směnárnou, prádelnou,
obchodem se suvenýry, úschovnou zavazadel, dětským hřištěm a room servisem – 24 hodin denně.
Nechybí zde tenisový kurt, kulečník, šipky, stolní tenis nebo vodní sporty – potápění, šnorchlování,
surfování, windsurfing, plavba na katamaránu nebo kanoi, vodní lyžování, vodní skútr a rybolov. V hotelu
je potápěčské centrum. Wifi je k dispozici v celém areálu.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrov „Ellaidhoo“ je vzdálený 42 km od mezinárodního letiště v Male a je součástí oblasti – Severní Ari
Atol. Tento panenský ostrůvek o rozloze 60 000m2 (300 x 200m) s 81 místníma obyvatelema je domovem
Chaaya Reef Ellaidhoo 4****. Letecký transfer hydroplánem trvá z letiště na ostrov 25 minut. Transfer
rychlou lodí z letiště do hotelu trvá 85 minut. Letecké Transfery se realizují v denních i nočních hodinách.
Tento panenský ostrůvek se pyšní krásnou pláží se zlatým pískem a průzračným mořem, vhodným pro
milovníky vodních sportů.
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

67,4 km

