SUN ISLAND RESORT AND SPA ****
Destinace: Maledivy - ARI ATOL

Hotel má celkem 426 klimatizovaných, moderně vybavených pokojů (Deluxe Rooms, Super Deluxe Rooms,
Water Bungalows, Presidential Suite) s vlastním sociálním zařízením, minibarem, kabelovou televizí,
trezorem, telefonem, vysoušečem vlasů a čajovým/kávovým koutkem. Pokoje disponují terasou s lehátky,
některé i privátní Jacuzzi. V resortu se nachází 5 restaurací – „Maaniyaa Restaurant“ hlavní restaurace
formou bufetu (snídaně, obědy, večeře), „Guraamuli Island BBQ“, „Ristorante Al Pontile“, „Southern Star
Restaurant“, „Sun Star Restaurant“, a la carte restaurace s nabídkou místní a mezinárodní kuchyně, dále 6
barů (Mekunu Bar, Lobby Bar, Beach Bar, Pool Bar, Club Greenhouse Bar, Vani Coffee Shop & Bar) se
širokou škálou alkoholických i nealkoholických nápojů. Naleznete zde také venkovní bazén s lehátky,
dětský bazén, hernu, saunu, fitness a wellness centrum, kadeřnictví, salon krásy a lázně „Araamu Spa“
s nabídkou masáží a procedur pod dohledem odborného personálu. Dále disponuje směnárnou, prádelnou,
úschovnou zavazadel, obchodem se suvenýry, internetem, půjčovnou kol, business centrem, lékařskou
službou a room servisem – 24 hodin denně. Nechybí ani zázemí pro sportovní vyžití, jako je tenis, plážový
volejbal, badminton nebo vodní sporty – potápění, šnorchlování, jízda na katamaránu a kanoi, windsurfing,
surfování, vodní skútr, vodní lyžovaní, rybaření a mnoho dalších. Nachází se zde potápěčské centrum.
V hotelu se uskutečňují večerní tematické programy s živou hudbou a diskotéky.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrov „NalaGuraidhoo“ také nazývané jako „Slunečný ostrov“ o rozloze 545 000 m2 (1600 x 340m) s
400 místníma obyvatelema leží 99 km od mezinárodního letiště v Male a je součástí oblasti – Ari Atoll. Na
tomto krásném ostrůvku se nachází Sun Island Resort and Spa 5*****. Letecké transféry se realizují pouze
v denních hodinách a hydroplánem trvájí z letiště na ostrov 30 minut. Tento panenský ostrůvek nabízí
průzračně křišťálové moře a nádherné pláže s bílým pískem. Je to hotový ráj na zemi.
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Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

112,5 km

