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Cheval Blanc Randheli patrí do skupiny
najexkluzívnejších hotelov skupiny LVMH Hotel
Management a nachádza sa na úžasnom
panenskom atole Noonu v tyrkysovej lagúne,
len 40 minút letu z medzinárodného letiska
Malé. Hosťom ponúka jedinečné zážitky vo
vysoko privátnom prostredí jedného
z najkrajších atolov na Maldivách.

Cheval Blanc Randheli
Nájdite svoje
útočisko v raji
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K

eď sa
brány dlho očakávaného luxusného Cheval Blanc Randheli
otvorili v novembri 2013, hneď
sa stal jedným z najvychytenejších rezortov na Maldivách.
Interiéry tohto jedinečného
architektonického diela navrhol
ospevovaný architekt Jean-Michel Gathy z ateliéru Denniston
Architects, ktorý navrhuje top
luxusné hotely po celom svete
(navrhoval napríklad aj hotel
One&Only Reethi Rah, Maldivy). Priestory nádherného
hotela vítajú hostí vysokou
sofistikovanosťou a nápadi-

tosťou, keďže bol dizajnovaný
tak, aby súladil v symbióze s
nedotknutou prírodou ostrova.
Stavba geniálne zapadá do krajiny, lagúny i vegetácie ostrova
a všetko je vyrobené na mieru
z prírodných materiálov.

Malý kúsok raja

O

blúk, symbolická
socha celého rezortu,
víta návštevníkov
ako brána vychádzajúca z vĺn. Táto monumentálna
medená socha od Vincenta

Beaurina odráža sochu koňa
v hoteli Cheval Blanc Courchevel od Bruna Peinada, ktorý
tiež patrí do skupiny luxusných
hotelov LVMH. Podľa Jean-Michela Gathyho hostia navštevujú
Maldivy kvôli oceánu, piesku
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a slnku a tieto prvky mal na
mysli, keď navrhoval Cheval
Blanc Randheli. Prírodné elementy zahrnul do architektúry
a vnútorného dizajnu tak, aby
každý hosť rezortu mal pre seba
svoj malý kúsok raja a cítil sa tu
zároveň ako doma.

Maximálne súkromie

R

ezort pozostáva zo 45
víl loftového typu s
priamym výhľadom
na oceán, pričom
všetky majú svoj 12,5 metrový
infinity bazén a súkromnú pláž.

byť otvorené, aby poskytovali
pohľad na nádhernú okolitú
prírodu. Po zatvorení naopak
vytvárajú atmosféru tepla
domova. Rezort pôsobí veľmi
rezidenčným dojmom. Vily sú
zariadené z materiálov pochádzajúcich z oblasti Indického
oceánu: drevo, ratan, bambus,
slama, koža, bronz, kokos a
mušle. To všetko dotvára farebná
paleta bielej, šedej, žltej a zelenej. A každej vile punc jedinečnej originality dodáva kolekcia
45 moderných umeleckých diel
od Vincenta Beaurina.

Najvyššia úroveň

N

ajväčšia pýcha rezortu - The Owner‟s
Villa sa rozkladá na
vlastnom súkromnom
ostrove a je dostupná za niekoľko
minút jazdy loďkou dhoni zo
súkromného prístavu hlavného

Veľká pozornosť bola venovaná
maximálnemu súkromiu hostí
a zabezpečeniu pocitu dostatočného priestoru. Vysoké stropy
katedrálového štýlu dopĺňajú
sedem metrov vysoké, ručne
zdobené dvere. Sklené dvere
na oboch stranách víl môžu
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ostrova. Pozostáva zo 4 spální,
3 obývacích miestností, jedálne
a má vlastný personál, vlastné
spa centrum a vlastný vonkajší
25-metrový bazén. Táto vila sa
ideálne hodí pre rodiny a priateľov. Rezort ponúka niekoľko
reštaurácií najvyššej úrovne.

Vysokú gastronómiu v podobe
9-chodového menu si môžu
hostia vychutnať vo francúzskej
reštaurácii Le 1947 s vínnou pivnicou a cigar lounge. Nájdu tu
však aj japonskú a stredomorskú
reštauráciu a tiež bar pri bazéne.

Dokonalý relax

C

heval Blanc v spolupráci so značkou
Guerlain vytvoril
nádherný priestor pre
Spa na vlastnom ostrove, kde
hostia môžu dokonale relaxovať.
Dostať sa sem môžu tradičnou
dhoni loďkou.

V

eľmi obľúbená je
relaxačná procedúra
Randheli Sun Ritual, ktorá pripravuje
pokožku tváre a tela na opaľovanie. Okrem iného nájdete
tu aj priestor pre cvičenie jogy
priamo na pláži alebo v záhrade
a kedykoľvek sa môžete osviežiť
návštevou baru v spa priestore.
V rezorte možno využiť služby
potápačského centra a spoznať
nádherný koralový svet okolo
ostrova. Pre deti je pripravený
detský klub a rezort tiež ponúka
aktivity pre tínedžerov v Carousel Clube a Paddock Clube.

LVMH Hotel
Management

L

uxusnú značku hotelov Cheval Blanc vedie
skupina LVMH Hotel
Management, špecializovaná divízia LVMH Group.
Skupina svoju činnosť začala
otvorením alpského hotela Cheval Blanc Courchevel, pričom
Cheval Blanc Randheli na Maldivách je druhým v poradí z
kolekcie Cheval Blanc. LVMH
Hotel Management zároveň
vedie Hotel Saint-Barth Isle de
France a plánuje i ďalšie projekty - La Samaritaine v Paríži
a projekt v Ománe. LVMH
Hotel Management plne vlastní značku Cheval Blanc a tím

špecialistov ju rozvíja ako dlhodobého hráča na trhu luxusného
cestovania, poskytujúceho svojim
hosťom vysoko exkluzívne zážitky. Ak hľadáte pre svoju dovolenku vysokú dávku súkromia
a luxusu, Cheval Blanc Randheli
je miesto, kde nájdete dokonalé
útočisko v raji. Pre viac informácií kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.

Magic Travel
02/4444 1130
magic@magictravel.sk  
www.magictravel.sk
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