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RELAX

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 až 
po najluxusnejšie. Popri obsažných fotografiách a videách 
z jednotlivých rezortov tu nájdete aj pôdorysy izieb, zoznam 
reštaurácií a orientačné ceny, ktoré vám pomôžu pri výbere.

WWW.VISITMALDIVES.SK

Cestovanie za príbehmi
Aj vy radi cestujete na netradičné miesta, ktoré dýchajú 
príbehmi a kde sa ocitnete akoby v inom svete? Predstavujeme 
vám značku hotelov Soneva, ktorej filozofiu vyjadrujú dve 
slová: neobyčajný život.

Príbeh začal, keď sa Eva a Sonu do seba zamilovali, vzali 
sa, a začali žiť svoj neobyčajný život. Z vášne a spojením 
ich mien vznikla Soneva, kde sa ich životný štýl odráža 
v láske a rešpekte voči prírode a miestnym komunitám. 
V sieti luxusných rezortov, do ktorej patria oceneniami 
ovenčené rezorty na Maldivách Soneva Fushi a Soneva Jani, 
super luxusná jachta Soneva in Aqua a rezort Soneva Kiri 
v Thajsku, vládne uvoľnená atmosféra „s nohami v piesku“, 
žije sa v nich v znamení udržateľného rozvoja, s vrúcnym 
srdcom a otvorenou mysľou, zbierajúc zážitky na celý život.  
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Eva a Sonu založili aj nadáciu Soneva Foundation, ktorá sa venuje 
množstvu činností a problémom dneška, ako postavenie žien  
v spoločnosti, znečistenie prírody a oceánov, ubúdanie lesov...  
V hoteloch si zakladajú na neopakovateľných zážitkoch pre svojich hostí, 
preto v každom z nich nájdete množstvo atrakcií, jedinečné miesta, zažijete 
nevšedné slávnosti a programy a taktiež stretnete aj mnoho inšpiratívnych 
ľudí. Od februára 2018 do februára 2019 trval v Soneve Festival of Color. 
Bol to rok udalostí v rezortoch, kedy tu neustále hosťovali svetoznámi 
šéfkuchári, umelci z rôznych kútov sveta, športovci, potápači a uznávaní 
ochrancovia životného prostredia, ako aj celebrity svetového formátu.

http://www.visitmaldives.sk
http://www.visitmaldives.sk
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  Rezort pomenovaný slovom 
„múdrosť“ (v sanskrite) sa 
rozprestiera na piatich ostrovoch 
atolu Noonu a obklopuje ho 
neuveriteľná 5,6-kilometrová 
lagúna. Pozostáva z 2 plážových 
rezidencií a 24 vodných víl, 
pričom väčšina z nich má vlastný 
bazén a fantastickú šmýkačku 
z poschodia priamo do krištáľovej 
vody lagúny. Otvorili tu prvé 
observatórium (nájdete ho aj 
v Soneva Fushi), a tak špičkovým 
teleskopom možno pozorovať 
nebeské telesá, ba aj nechať sa 
poučiť o hviezdach od miestneho 
astronóma. Teóriu potom môžete 
preniesť do praxe vo svojej 
spálni, kde sa dá otvoriť strecha 
a z postele sledovať maldivské 
nebo. Súčasťou rezortov je aj 
Cinema Paradiso, kino pod holým 
nebom, kde možno s popcornom 
alebo koktailom v ruke sledovať 
klasický film, ležiac v hojdacej sieti 
a kulisu dotvára Indický oceán.
Svoje telo aj myseľ osviežite 
v Six Senses Spa, o vašich 
najdrahších sa postarajú 
v detskom klube The Den, 
ba môžete si vyskúšať aj fúkanie 
skla, školu varenia, potápanie, 
šnorchlovanie, plávanie s delfínmi 
a množstvo vodných športov.62

 Soneva Fushi
Nevšedný, živý a „divoký“ rezort 
inšpirovaný príbehom Robinsona Crusoea 
sa rozprestiera na ostrove Kunfunadhoo 
atolu Baa, v chránenej prírodnej oblasti 
UNESCO. Ostrov je domovom bujnej 
vegetácie, kde máte pocit, že ste stratení 
v džungli. Nájdete tu 63 plážových víl, 
ktoré sú zariadené prírodnými materiálmi 
a pôsobia ako luxusný úkryt v pralese. 
O  pohodlie sa postará váš osobný butler, 
alebo výstižne Mr. alebo Ms. Friday. 
Môžete si vybrať spomedzi víl s 1 až 9 
spálňami, z 11 typov vankúšov či 500 
druhov ponúkaných vín. Vaše chuťové 
poháriky sa roztancujú v jednej zo 14 
reštaurácií/ barov, spomedzi nich sa oplatí 
vyzdvihnúť najmä Once upon a Table, 
intímne posedenie okolo jedného stola 
pre 8 hostí, ktorí sú súčasťou procesu, keď 
svetoznámy šéfkuchár pripraví večeru 
podľa ich želania, takže tu neexistuje 
žiadny jedálny lístok. Reštaurácia 
- celá presklená - má otvárateľnú 
strechu, aby bol zážitok z večera pod 
maldivským nebom dokonalý.


