Paradise Island Resort & Spa 4*
Male

Descriere Paradise Island Resort & Spa 4* 4*, Male
Paradise Island Resort & Spa 4*/North Malle Atoll
Resortul oferă vile și bungalouri private pe o insulă idilică din Oceanul Indian. Complexul are o piscină în aer liber, 4
restaurante și un centru spa.
Unitățile de cazare au aer condiționat, podea din gresie și terasă privată cu vedere deosebită la ocean. Dotările includ
TV prin satelit, seif și frigider. Este disponibil şi un aparat de ceai/cafea.
Paradise Island Resort & Spa este la 20 de minute cu barca cu motor de Aeroportul Internațional Malé. Serviciul de
transfer obligatoriu pus la dispoziţie de complex este la un cost suplimentar, care va fi plătit la sosire.
Complexul oferă un centru de fitness și terenuri de tenis. Sunt disponibile echipamente de scufundări și snorkelling.
Complexul are birou de turism.
Opţiunile culinare includ restaurantul italian Ristorante al Tramonto, cunoscut la nivel local și internațional, The
Lagoon, care oferă o ambianţă liniștită, restaurantul japonez Fukuya Teppanyaki, restaurantul Farumathi specializat în
fructe de mare, barul Athiri şi restaurantul principalul Bageecha, care satisface multe cerințe dietetice, oferind inclusiv
preparate Jain. Barul Hulhangu și cafeneaua Dhaavani oferă băuturi și mâncăruri nonstop.

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
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

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.12.2021 17:32)

Zbor
Transfer
Cazare
Pensiune completa
All inclusive

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
All inclusive
Wellnes spa
Hotel family
Scuba diving snorkeling

* Tarifele si disponibilitatile sunt valabile la acest moment. (08.12.2021 17:32)

