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RELAX

Jar je obdobím znovuzrodenia 
prírody, čerpania novej energie pre 
naše telo aj pre očistu mysle, čas na 
nové nápady, ciele či cestovateľské 
plány. Ak sa rozhodujete práve pre 
cestovanie, máme tip: momentálne 
k najtrendovejším destináciám 
patria Maldivy.

Maldivy

S Slnko na rovníku býva najhorúcejšie, a tak 
i na Maldivách dáva záruku pre takmer 
osem hodín brilantného slnečného svitu 
každý deň, pričom denné teploty dosahujú 
okolo 30 °C. Dážď sa tu vyskytuje len 
veľmi zriedka a keď zaprší, býva tropicky 
teplý a príjemne osviežuje miestnu 
vegetáciu. Hlavná sezóna tu plynie od 

novembra do februára, no aj počas ostatných mesiacov tu možno prežiť 
úžasnú dovolenku s takmer stálou teplotou. Vyše 130 rezortov a 390 
penziónov, viac ako 17 mestských hotelov a 130 plavidiel Live Aboard, to 
všetko dáva predpoklad pre ubytovanie prispôsobené každému vrecku.

Ak vás láka plánovať si nezabudnuteľnú dovolenku 
ako z rozprávky, navštívte detailnú a mimoriadne 
informatívnu web stránku www.visitmaldives.sk - nájdete 
na nej široký výber rezortov rôznych kategórií: od cenovo 
dostupných trojhviezdičkových až po najluxusnejšie. Popri 
obsažných fotografiách a videách z jednotlivých rezortov 
a reštaurácií tu nájdete aj pôdorysy všetkých kategórií 
izieb a orientačné ceny, ktoré vám pomôžu pri výbere.

WWW.VISITMALDIVES.SK
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   Mövenpick  
 Resort Kuredhivaru
 Medzi popredné maldivské rezorty sa minulý rok 
úspešne zaradil Mövenpick Resort Kuredhivaru 
Maldives. Jeho moderné, štýlovo zariadené vily majú 
sofistikované vybavenie, veľkorysú rozlohu minimálne 
140 m² a každá vila má vlastný bazén. Kto má chuť na 
relax, môže zájsť do skvelého Sun Spa by Esthederm 
alebo si zacvičiť jogu pri východe či západe slnka v 
pavilóne priamo nad krištáľovou vodou lagúny. Ak 
preferujete výlety, môžete sa vydať loďou objavovať 

http://www.visitmaldives.sk
http://www.visitmaldives.sk
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pobyt v niektorom z rezortov 
siete Lux* Resorts and Hotels.

   Fairmont   
 Maldives   
    Surri Fen Fushi 
 Ku skvostom medzi novo   
 otvorenými luxusnými 
rezortmi patrí i Fairmont 
Maldives Surri Fen Fushi na 
prekrásnom ostrove Sirru 
Fen Fushi (v lokálnom jazyku 
divehi: „Ostrov v tajomných 
vodách“). Keďže v rezorte, ktorý 
obklopuje 600-hektárová lagúna 
s prekrásnym podmorským 
svetom, si veľmi zakladajú na 
miestnych hodnotách a rešpekte 
k prírode, vytvorili tu nový 
koralový útes a taktiež záchranný 
program pre korytnačky. Oboch 
aktivít sa môžete zúčastniť i 
vy, a pripraviť tak zážitok pre 
seba aj vaše deti. Okrem toho 
na ostrove môžete zasadiť aj 
„svoj“ strom či navštíviť unikátne 
podvodné múzeum Coralarium.

útesy, kŕmiť delfíny, hľadať korytnačky či rybárčiť pri 
západe slnka. Tieto výlety sú veľkým zážitkom aj pre deti. 
Pre ne sú okrem toho k dispozícii programy v detskom 
klube Little Birds Kids Club, detské bazény, zdravé menu 
v reštaurácii Power Bites a mnohé ďalšie benefity. Po dni 
plnom zážitkov si ako čerešničku na torte môžu hostia 
každý deň vychutnať „Hodinu čokolády“ zdarma v 
Mövenpick Coffee & Wine Lounge. Značka so švajčiarskymi 
koreňmi sa pýši vyše 70-ročnou gastronomickou 
tradíciou, a tak rekreanti si tu skutočne prídu na svoje.

Lux* North Malé Atoll
Hotel Lux* North Malé Atoll otvorili vo februári tohto roka 
a jeho jedinečnú architektúru navrhol singapurský design 
house Miaja. Ide o moderný ultra chic rezort pozostávajúci 
zo 67 penthousov - na pláži alebo nad vodou - s pôsobivými 
dvojpodlažnými priestormi, pričom každý má vlastný 
bazén a Sky Lounge, ktorý sa nachádza na streche a ponúka 
neopísateľný 360˚ výhľad na ostrov a Indický oceán. Pri 
svojom penthouse si môžete nájsť „Správu vo fľaši“ ukrytú 
v piesku, ktorá môže znamenať mapu k pokladu v podobe 
masáže grátis, fľaše šampanského či romantickej večere pod 
hviezdami. V srdci rezortu nájdete aj „Strom želaní“ - ak 
naň uviažete stužku so želaním, podporíte tým miestny 
domov pre deti, pričom v žrebovaní máte šancu vyhrať 
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