LUX MALDIVES *****
Destinace: Maledivy - ARI ATOL

Tento hotel nabízí svým hostům celkem 193 pokojů v těchto typech ubytování: „Beach Pavilion“, „Sunset
Junior Suite“, „Water Villas“, „Family Water Villas“, „Beach Villas“ „Lux Villa“, „Water Villas“. Všechny typy
ubytování jsou vybaveny klimatizací, satelitní televizí s DVD přehrávačem, minibarem, vysoušečem vlasů,
trezorem a lehátky. Hotel disponuje venkovním bazénem, restauracemi a bary – „The Island Kitchen“bufetová restaurace, „Senses“ – „á la carte“ restaurace s místní kuchyní a plody moře, „East Restaurant
and Bar“ – bufetová restaurace / bar s místní a thajskou kuchyní, „Allergie Restaurant and Bar“ –
restaurace / bar s italskou kuchyní, „Umami“ – bufetová restaurace s japonskou kuchyní, „The Beach“ –
pizzerie na pláži, „Senses Bar and Lounge“ – bar s občerstvením, „Veli Pool Bar & Lunch“ – bar u bazénu
s nabídkou pizzy a sendvičů, „The Island Bar“ – bar na pláži, „ Lagoon Bar“ – bar na pláži a „Café Lux“ –
kavárna, nechybí ani „25-hour in-villa-service“ – donášková služba. Hotel má také vlastní lázně „LUX*Me“
s nabídkou masáží, procedur, fitness, jógou, kosmetických procedur a dalších služeb. Nachází se zde také
široké zázemí pro vodní i plážové sporty – potápění, šnorchlování, jízda na kajaku, windsurfing, jízda na
banánu, vodní lyže, katamarán, stolní tenis, volejbal, tenisové kurty, zázemí vhodné pro jógu a také
pravidelné animační programy a diskotéky. Hosté mohou také využít přádelnu/čistírnu, směnárnu,
obchůdek se suvenýry, dětský koutek a room servis – 24 hodin denně.

Změna služeb hotelu vyhrazena.

Ostrůvek „Dhidhoofinolhu“ o rozměrech 1800 x 120 metrů se nachází asi 105 km jihovýchodně
od hlavního města Male a je součástí – Severní Atol Male. Je jedním z nejdelších maledivských ostrovů. Je
to opravdový „Ráj na zemi“ s vegetací a 4 kilometry dlouho bílopísečnou pláží. Letecký transport trvá
přibližně 25 minut hydroplánem.

Aktuální počasí

29 °C
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Informace o hotelu
Kavárna

Denní bar

Dětský koutek

Plavecký bazén

Masáže

Fitness

Pláž

Restaurace

Vodní nemotorizované sporty

Motorizované sporty

Animace - dospělí

Prádelna

Směnárna

Diskotéka

Informace o pokoji
WC na pokoji

Koupelna na pokoji

Satelitní TV

Minibar

Klimatizace

Fén

Trezor

Pokojová služba

Zajímavá místa v okolí

Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Název

Vzdálenost od hotelu

MEZINÁRODNÍ LETIŠTĚ V MALÉ - DŘÍVE HULHULE

104,2 km

