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Malý raj uprostred Maldív
Shangri-La‘s Villingili Resor t and Spa

pri oceáne, ale aj jedinečné vily v tropickom prostredí s panoramatickým výhľadom. Ubytovanie je k dispozícii v siedmich rôznych kategóriách a štýloch,
ktorými sa líšia od ostatných luxusných
víl na Maldivách. Každá z víl je luxusne
zariadená s arabskými a indickými prvkami a vybavená, okrem iného, aj stanicou na iPod. Vila Muthee je jednou z najluxusnejších víl v rezorte. Obklopená
lagúnou s nádherným interiérom sľubuje senzačný zážitok. Spomedzi všetkých je výnimočná aj svojím menom
Muthee, čo v miestnom jazyku znamená
perla. Vila je vhodná aj pre tých hostí,
ktorí hľadajú útočisko pred vonkajším
svetom s nádherným výhľadom a všetkým potrebným pre strávenie perfektnej
dovolenky. Reštaurácie v rezorte posky-

tujú hosťom príjemnú atmosféru a potešenie z jedla. Gurmáni si určite prídu
na svoje v reštaurácii Dr. Ali’s, kde si
môžu pochutnať na najlepších jedlách
Indického oceánu, Juhočínskeho mora
a Arabského zálivu. Pre tých, ktorí hľadajú kulinársky zážitok na vyššej úrovni, je tu možnosť obedovania na luxusnej jachte na rovníku. Spa kúpele CHI
v Shangri-La ponúkajú inovatívne terapie v odľahlom útočisku, pričom z pavilónu jogy sa vám naskytá nádherný
výhľad na Indický oceán. Tí aktívnejší
si môžu vziať motorový čln, odviezť sa
na ostrov Gan a následne bicyklom preskúmať päť susedných ostrovov, ktoré
sú spojené 17 kilometrov dlhou cestou.
Tu sa nachádzajú nepoškvrnené maldivské dedinky, kde si v miestnych ka-

Zdá sa vám zima nekonečne dlhá a nudná? Chcete načerpať energiu a opäť zabudnúť
aspoň na chvíľu na všetky problémy a všedné starosti? Potom tu pre vás máme horúci tip.
Vychutnajte si nové luxusné rezorty na exotických Maldivách.

S

hangri La’s Villingili Resort and
Spa je prvý luxusný rezort na
Maldivách, ktorý sa nachádza na
juh od rovníka a je vzdialený 70 minút
letu od Malé a iba osem minút plavby
člnom z medzinárodného letiska Gan na
atole Addu. Hotelový komplex sa nachádza na atole Addu a je obklopený šesť

118 Sea son Re por t

mar e c 2012

kilometrov dlhým malebným pobrežným pásmom a viac ako dva kilometre
dlhou plážou s bielym pieskom. Na tomto jedinečnom, tri kilometre dlhom ostrove nájdete bujnú vegetáciu na ploche 12
hektárov, 17-tisíc kokosových paliem, tri
prírodné lagúny. Popri ostrove sa tiahnu
úžasné koralové útesy, jedny z najväčších

na Maldivách. Západná časť atolu Addu
sa skladá prevažne z väčších ostrovov,
ktoré sú prepojené hrádzami, a tým vytvárajú kus zeme, ktorý má až po Malé
vybudovanú dopravnú sieť.

ô

Hostia v tomto rezorte majú k dispozícii
nielen luxusne vybavené súkromné vily
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viarničkách môžete vychutnať šálku
kávy. Ocitnete sa v autentickom prostredí, v ktorom objavíte fascinujúci životný
štýl a kultúru miestnych ľudí. Pre menej
dobrodružných je k dispozícii šnorchlovanie v nádhernej lagúne.
* Dusit Thani Maldives
Dusit Thani Maldives predstavuje
zmes thajskej pohostinnosti a luxusného prostredia, ktoré Maldivy ponúkajú.
Nachádza sa na ostrove Mudhdhoo, ktorý je vzdialený 35 minút hydroplánom
od medzinárodného letiska a 10 minút
rýchločlnom od nového miestneho letiska na atole Baa. Sto víl a rezidencií
ponúka príjemné útočisko s najmodernejším vybavením a luxusom vrátane
bezplatného wi-fi internetu, iPod stanice,
TV so 46-palcovou plazmovou obrazovkou a s „Bose surround“ systémom. Na
výber sú rôzne typy víl od plážových s bazénom, lagoon víl, ocean víl až po exkluzívne ocean pavilóny a beach rezidencie.

ô

Hotel ponúka bohatý výber kulinárskych
zážitkov, ktoré umocní vynikajúci servis
a nádherný výhľad na oceán. Hostia
majú možnosť celodenného stravovania sa v reštaurácii Benjarong s thajskou
kuchyňou alebo v reštaurácii Sea Grill,
ktorá ponúka rôzne morské špeciality
a steaky najvyššej kvality v nádhernom
prostredí na pláži. Sala Bar je zas ideálnym miestom pre sledovanie západu sln-
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ka alebo hviezdnej oblohy. Devarana kúpele, ktoré sú umiestnené na kokosových
palmách, ponúkajú okrem liečebných
procedúr aj nádherný výhľad a sú jedi-

né svojho druhu na Maldivách. Moderný
thajský dizajn a výzdoba pozývajú hostí oddýchnuť si od vonkajšieho sveta
a ponúkajú relaxáciu a príjemné prostredie, v ktorom sa môžete pokojne zveriť do rúk profesionálov. Svojou polohou
v blízkosti ostrova Hanifaru Huraa, ktorý patrí do svetovej rezervácie UNESCO,
označovaným za živnú pôdu pre raje obrovské a žraloky ozrutné, ponúka svojim
hosťom úžasné potápanie a šnorchlovanie. K dispozícii je taktiež 750 m² bazén,
plne vybavené fitnes štúdio s osobným
trénerom a inštruktorkou jogy, detský
kútik, knižnica a miestne obchodíky.
Tento nový luxusný rezort bol otvorený
začiatkom roka 2012. Využite špeciálne
uvádzacie ceny so zľavou až 45 percent.
Bližšie informácie a exkluzívne rezervácie získate priamo v cestovnej kancelárii
MAGIC Travel.
www.magictravel.sk

