Bandos Maldives 4*
Male

Descriere Bandos Maldives 4* 4*, Male
BANDOS MALDIVES 4*/North Male Atoll
Resortul Bandos este o insulă privată situată la 8 km de Male. Bandos Maldives oferă
camere spațioase, cu balcon cu vedere la grădină sau plajă. Proprietatea pune la
dispoziție centru de sporturi acvatice și școală de scufundări. Hotelul are mai multe
restaurante. Oaspeții beneficiază de WiFi gratuit.
Complexul Bandos este situat excelent în Atolul Male de Nord, la doar 10 minute de mers cu barca cu motor de
Aeroportul Internațional Male, aflat la 7 km de hotel.
Camerele și vilele de la Bandos sunt înconjurate de vegetație. Unele unități de cazare au acoperiș înalt, din stuf sau
decor din lemn. Acestea oferă TV cu ecran plat cu canale prin cablu. Unitățile de cazare sunt dotate cu minibar și
aparat de ceai/cafea. Unele unități de cazare includ living separat sau cadă cu hidromasaj, în aer liber.
Hotelul are piscină cu bar. Centrul spa al complexului oferă tratamente prin masaj și de înfrumusețare. Club House
pune la dispoziție o gamă de facilități de fitness, cum ar fi sală de sport, aerobic, badminton, terenuri de tenis, squash
și tenis de masă. Kokko Club oferă servicii de baby-sitting și o gamă de programe pentru copii. Proprietatea acceptă
plata cu card UnionPay.
Restaurantul Koon Thai servește mâncăruri thailandeze, iar cafeneaua Sea Breeze situată la malul mării oferă
mâncăruri occidentale și internaționale. Puteți să savurați o gamă largă de mâncăruri tip bufet la restaurantul Gallery.
Huvan și barul Sand au atmosferă tropicală și oferă cocktail-uri și program live de divertisment. La micul dejun sunt
disponibile mâncăruri chinezești. Restaurantul Umi Yaki servește mâncăruri japoneze teppanyaki.

Servicii incluse
-7 Nopti cazare cu masa precizata
-Transfer privat aeroport-hotel-aeroport;
-Bilete de avion si taxele de aeroport;
-1 Bagaj de cala de 20 kg/pers;

Servicii neincluse
-Asigurare medicala si sorno-87 Ron

Informatii utile

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.09.2021 00:30)

Conditii de calatorie:
- Pasaport valabil minim 6 luni de la intrarea in Maldive;
- Certificar RT-PCR negative cu 96 de ore max.
Conditii de calatorie in Maldive

Tipuri servicii
Zbor
Transfer
Cazare
Pensiune completa

Facilitati proprietate
Wifi
Piscina
Piscina exterioara
Restaurant
Bar
Spa
Gym fitness area

Facilitati camera
Wifi
Tv
Ac
Baie
Baie privata
Frigider

Tematica
Luna de miere
Wellnes spa
Hotel family
Scuba diving snorkeling

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (21.09.2021 00:30)

