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nový luxusný rezort

v raji

OZEN
Atmosphere
by

at Maadhoo

Premýšľate o luxusnej a romantickej dovolenke a neviete
sa rozhodnúť, kam vyraziť? Nechajte sa zvábiť čarom
nádherných koralových atolov Maldív a prežijete jednu
z najfantastickejších dovoleniek vo svojom živote.
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k navštívite Maldivy, nájdete tam jeden
z posledných rajov na zemi. Slnko,
jemný biely piesok, kokosové palmy,
voňavé kvety a úžasný podmorský
svet, to všetko sú nefalšované maldivské ingrediencie a kľúč pre váš
dokonalý relax.
Najväčším bohatstvom Maldív
je jedinečná príroda, na ktorú sú
patrične hrdí miestni obyvatelia
a chovajú k nej rešpekt. Aj vďaka
tomu sú krištáľové lagúny stále
plné nádherných koralov rôznych

tvarov, odtieňov a veľkostí, farebných
rybičiek či korytnačiek. Šnorchlovanie
na Maldivách je jednoducho zážitok,
na ktorý sa nezabúda. Súostrovie Maldivy je jedinečné aj pre typické ubytovanie v nadvodných bungalovoch, kde
hostia nájdu ubytovanie s maximálnym
luxusom a pohodlím, navyše iba krôčik od teplých vôd Indického oceána.
Dovolenka ma Maldivách tak ponúka
ideálny cieľ pre všetkých, ktorí milujú
more a takisto vodné aktivity rôzneho
druhu od šnorchlovania, potápania,
surfovania či rybolovu. Nájdu tu pokoj
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tyrkysovou vodou, niektoré z
nich majú vlastný bazén. Nájdeme tu vily na pláži ako aj vodné
vily typické pre Maldivy. Pre
hostí je k dispozícii exkluzívny
all inclusive plán stravovania,
v rámci ktorého hostia môžu
využívať až 6 rôznych reštaurácií a barov. V cene all inclusive
je aj zážitok jedinečnej podmorskej reštaurácie M6m Steak &
Lobster Restaurant, otvorenej
dôležitý pre dokonalé uvoľnenie tela i mysle,
k čomu okrem nezabudnuteľného prostredia
prispieva aj ústretovosť personálu, ktorý pre
spokojnosť hostí urobí čokoľvek.

Luxusný premium all inclusive rezort
Úroveň služieb na ostrovoch je veľmi vysoká
a stále pribúdajú nové špičkové hotely. Medzi
tie najnovšie sa zaradil aj luxusný premium
all inclusive rezort OZEN by Atmosphere at
Maadhoo z hotelovej rodiny značky Atmosphere, ktorý svoje brány otvoril pred niekoľkými
mesiacmi.
otel zariadený v modernom štýle
sa hneď po svojom otvorení zaradil
medzi top hotely na Maldivách a
možno v ňom využiť exkluzívny
dovolenkový plán „The Atmosphere Indulgence“, vďaka ktorému sa návštevníci počas
dovolenky nemusia o nič starať. Rezort ponúka
ubytovanie v 90 luxusných vilách v lagúne s
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je množstvo aktivít pre deti a mládež. Hotel sa nachádza sa na ostrove
Maadhoo na južnom atole Male len
35 km od medzinárodného letiska v
Malé. Do rezortu sa dostanete za 35
minút jazdy rýchloloďou. Transfery
sú k dispozícii 24 hodín denne.
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otelová sieť Atmosphere
Hotels & Resorts vlastní
na Maldivách aj ďalšie
dva obľúbené hotely:
štvorhviezdičkový hotel OBLU by
Atmosphere a päťhviezdičkový
pre obedy a romantické večere
pri pohľade na dokonalý podmorský svet všade okolo.
eštaurácie ponúkajú
medzinárodnú, taliansku, ázijskú a čínsku
kuchyňu. Priamo pri
bare na bazéne si hostia môžu
vychutnať rôzne miešané nápoje.
Okrem all inclusive stravovania ceny ubytovania zahŕňajú
aj rôzne aktivity - rybačka pri
západe slnka, výjazdy za šnorchlovaním, rôzne vodné športy
(windsurfing, katamaran, kanoe,
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Atmosphere Kanifushi Maldives. Oba ponúkajú programy all
inclusive, ktoré nemajú na Maldivách konkurenciu. A vy už
viete, ktorý hotel je ideálny pre
vašu dovolenku v raji?
Pre viac informácií kontaktujte
Magic Travel.

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

paddle board). Mini bar vo
vilách sa dopĺňa dvakrát za
deň. Nechýbajú ani rôzne
wellness a spa procedúry
v ELENA by Atmosphere
(podľa dĺžky pobytu sú
zahrnuté v cene ubytovania),
potápačské centrum s certifikáciou PADI či centrum
Atmosphere Aqua Club so
širokou ponukou motorizovaných a nemotorizovaných
vodných športov. Samozrejmosťou je detský klub Ozen
Kids Club, ktorý zabezpeču-

GOL DMAN | 4

