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ideálna rodinná
dovolenka v exotike

Resorts

Sun Siyam Resorts založil Ahmed Siyam Mohamed ako prvú
maldivskú hotelovú spoločnosť a národná hrdosť sa prejavuje v
jeho filozofii podnikania. Na jednej strane odráža pohostinnosť
miestneho obyvateľstva a rešpekt k miestnym komunitám, ale dbá
aj na moderné trendy. V hoteloch poskytuje luxusnú dovolenku
v kombinácii s autentickými zážitkami.
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Maldivy

výnimočný rodinný rezort
The Sun Siyam Iru Fushi 5*

T

ento päťhviezdičkový rodinný de
luxe rezort sa nachádza na koralovom atole Noonu cca 45 minút
letecky od hlavného ostrova Malé.
Rozprestiera sa na 52 akroch pláže, obklopený bujnou tropickou vegetáciou a ponúka
ubytovanie v 221 vilách rôznych kategórií,
vhodných ako pre páry, tak aj pre rodiny
s deťmi, ktoré tu nájdu niekoľkokrát ocenený
detský klub, bazén pre deti i v hlavnej reštaurácii oddelenú časť pre rodiny. Deti do 12
rokov sú ubytované a majú stravovanie zdarma. Páry zasa poteší bazén vyhradený len pre
dospelých. Hosťom je k dispozícii 14 reštaurácií
a barov, z nich všetky možno využívať v rámci
hotelového all inclusive programu. Reštaurácie
ponúkajú jedlá ázijskej, stredomorskej a stredovýchodnej kuchyne, morské špeciality aj gril.

The Sun Siyam Iru Fushi Maldives
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Ďalšie obľúbené hotely

R

H

otel ponúka množstvo
športového vyžitia,
napríklad vodné lyžovanie, plachtenie,
windsurfing i potápačské centrum
s certifikáciou PADI, keďže Maldivy
patria k najlepším potápačským
destináciám na svete. Nachádza sa
tu aj plne vybavené fitnes centrum,
tenisové a badmintonové kurty,
minigolf. Nechýba ani salón krásy a
hostia môžu relaxovať v najväčšom
spa centre na Maldivách - má 21
súkromných masážnych pavilónov.
Na výber ponúka 140 rôznych procedúr, wellness programov, hodiny
jogy, pilates, meditácie a masáže.
Procedúry sú vedené pod taktovkou
skúsených doktorov čínskej medicíny a ajurvédy. Hotel ponúka aj zaujímavé výlety a aktivity: šnorchlovacie
safari, pozorovanie delfínov, rybačku
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Sun Aqua Vilu Reef a Maldivian Sun
pri západe slnka či romantickú plavbu pri šampanskom
a často organizuje i svadobné
obrady pre novomanželov.

Olhuveli Beach & Spa Resort

odinu Sun Siyam Resorts
dopĺňajú aj ďalšie obľúbené hotely. Päťhviezdičkový
rezort Sun Aqua Vilu Reef 5*
na atole South Nilandhe sa nachádza 35 minút letu z medzinárodného
letiska Malé. Ponúka ubytovanie v 62
plážových vilách a 41 vodných vilách.
Olhuveli Beach & Spa Resort 4* sa
nachádza na špičke South Male Atoll,
len 45 minút jazdy rýchloloďou od
medzinárodného letiska v Malé. Ponúka ubytovanie v 164 de luxe izbách a
vilách, vybudovaných z klasických

materiálov v modernom
chic dizajne. Vily oboch
hotelov ponúkajú ubytovanie pre rodiny, páry či
samostatných cestovateľov.
K vrcholným zážitkom
dovolenky na Maldivách
patrí vynikajúca kuchyňa,
ktorej hlavnú zložku tvoria
ryby a plody mora. V hoteloch Sun Siyam je k dispozícii množstvo rôznych
barov a reštaurácií a samozrejmosťou je all inclusive
koncept, ako aj stravovanie

Sun Aqua Pasikudah a Srilankan Sun
v súkromí svojej vily. Oba hotely
majú vyhlásené wellness centrum
Sun Spa s bohatou ponukou procedúr založených na princípe piatich
elementov: drevo, oheň, kov, zem a
voda.

Srí Lanka

Sun Aqua Pasikudah 5*

Tento malý butikový hotel ponúka
ubytovanie v luxusných suitách,
gurmánske stravovanie, pivnicu

so svetovými vínami a tiež
výlety do okolitej džungle
a hôr. Sun Aqua Pasikudah
leží na východnom pobreží ostrova na nádhernom
pobreží, lemovanom bielym
pieskom a bujnou tropickou
vegetáciou. Nachádza sa cca
35 km severne od mestečka
Batticaloa a do rezortu sa
možno dostať pozemným aj
leteckým transferom.

H

ostia sa môžu ubytovať v 32 suitách
a dvoch Grand
Beach pavilónoch,
pričom všetky ponúkajú výhľad
na oceán. Suity sú zariadené v
koloniálnom štýle a zdobia ich
tradičné maľby zo Srí Lanky.
Rezort je mimoriadne vhodný
pre rodiny s deťmi - má detský
bazén, organizuje rôzne aktivi-

ty pre deti aj ich opatrovanie.
Každá suita umožňuje ubytovanie až dvoch detí do 12 rokov
a k dispozícii sú aj rodinné suity
špeciálne pre rodiny s deťmi.
Hotel ponúka medzinárodnú
aj tradičnú srílanskú kuchyňu,
pričom špeciálne detské menu
nechýba v žiadnej z reštaurácií.
V exkluzívnej vínnej pivnici
Pavilion si možno vyberať zo
širokého výberu svetových vín
a čerstvo chytenú rybu, pripravenú na grile, si najlepšie
vychutnáte na pláži v reštaurácii
Medium Rare. Pre aktívnych
hostí je pripravených množstvo
aktivít - tenis, badminton, šnorchlovanie, rôzne vodné športy a
objavovať koralový svet sa dá s
využitím služieb potápačského
centra s certifikáciou PADI. O
dokonalý odpočinok a relax
hostí sa zasa postará spa centrum
Sun Spa s bohatou ponukou
holistických procedúr.
Ak chcete poradiť s výberom ideálneho hotela pre vašu dovolenku
na Maldivách a Srí Lanke, pre viac
informácií kontaktujte cestovnú kanceláriu Magic Travel.

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