
Maldivy sú bezpochyby jedným z posledných rajov na zemi. 
Tyrkysová voda, biely piesok a palmy lákajú každoročne 
viac a viac ľudí, ktorí chcú dokonale relaxovať a stráviť 
svoju dovolenku v raji. Mimoriadnu úroveň služieb na 
ostrovoch umocňujú veľmi kvalitné hotely. Patrí k nim aj 
päťhviezdičkový hotel Atmosphere Kanifushi Maldives, ktorý 
svojim hosťom ponúka aj niečo navyše - jedinečný program 
Platinum Plus All Inclusive. 
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Atmosphere Kanifushi Maldives svojím programom Platinum Plus All Inclusive posúva 
tradičný koncept all inclusive na oveľa vyššiu úroveň. Vysoký komfort pocítia hostia už 
na medzinárodnom letisku v Malé, kde ich očakáva personál hotela a zároveň tu majú 
zdarma vstup do lounge, v ktorom sa môžu občerstviť po dlhej ceste. Potom sa presunú 
do hotela, kde už majú pripravené vily, resp. suity a k dispozícii všetky služby rezortu. 
Raňajky, obedy a večere sa servírujú v hlavnej reštaurácii The Spice; malý hlad môžu 
hostia zahnať snackmi, podávanými počas dňa v baroch pri bazénoch The Sunset a  

The Liquid. Obedové a la carte menu sa servíruje v bare The Sunset. Rezort 
ponúka aj gastronomické zážitky, ktoré inde na ostrovoch nenájdete. 
Nachádza sa tu prvá vegetariánska a la carte reštaurácia na Maldivách 
„Just Veg“. V cene all inclusive jedenkrát počas pobytu možno využiť 
aj a la carte večeru v reštaurácii The Sunset, hostia sa teda môžu tešiť 
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Atmosphere Kanifushi Maldives sa na Maldivách 
zaradil medzi hotelové hviezdy, čo potvrdzuje aj 
rozvoj hotelovej siete Atmosphere Hotels & Resorts,  
ktorá plánuje v blízkej budúcnosti otvoriť na 
ostrovoch dva celkom nové hotely OBLU by 
Atmosphere a OZEN by Atmosphere. Necháme 
sa teda prekvapiť. A vy už viete, ktorý hotel je 
ideálny pre vašu dovolenku v raji? Tak neváhajte 
kontaktovať cestovnú kanceláriu MAGIC Travel.
www.magictravel.sk

Dovolenka v raji 

na kombináciu bufetu a luxusného 
stolovania. Za jedlom nezaostáva ani 
skvelá ponuka nápojov. Hotel ponúka 
výber vynikajúcich značkových  vín a 
šampanského, pív, likérov a exotických 
koktailov, ako aj nealkoholických nápojov. 
Služby all inclusive možno vychutnávať 
aj v minibare svojich luxusných víl, 
ktorý je dopĺňaný dvakrát denne. 

Dobrodružstvá,  
zábava, šport
Okrem jedla a nápojov Platinum Plus 
All inclusive zahŕňa aj celú škálu aktivít 
a dobrodružstiev. O zábavu sa každý 
večer stará DJ Night. Raz za pobyt sa 
môžete zdarma vybrať na chytanie rýb pri 
západe slnka či využiť jeden trip z ponuky 
fakultatívnych výletov. V rezorte si hostia 
prídu na svoje aj čo sa týka športového 
vyžitia. Nachádza sa tu posilňovňa a 
tenisové kurty; zdarma sú k dispozícii 
vodné športy, napríklad windsurfing, 
katamaran, kanoe, vodný bicykel alebo stále 
populárnejší paddle board. Samozrejmosťou 72

je vybavenie na šnorchlovanie a dvakrát 
denne organizované transfery na 
okolité šnorchlovacie miesta. Všetko 
je zahrnuté v jednej cene. Za poplatok 
možno využívať služby certifikovaného  
potápacieho centra, spa centra a japonskej 
reštaurácie Teppenyaki Grill.

Nádherná lagúna
Hotel sa nachádza na ostrove Kanifushi, 
ktorý leží na nádhernom atole Lhaviyani 
a od letiska v Male je vzdialený 133 km 
(iba 30 minút letu). Rezort sa skladá 
zo 132 víl a suít s úžasným výhľadom 
na západ slnka, pričom samostatne 
stojace plážové vily sú roztrúsené 
pozdĺž dva kilometre dlhého pobrežia 
s nádhernou lagúnou. Všetky vily 
a suity ponúkajú priamy prístup na 
pláž. Všetky vily obklopuje vegetácia, 
aby poskytovali dostatok súkromia 
pre svojich hostí a sú postavené z čisto 
prírodných materiálov, spájajúc v sebe 
prvky tradičnej a modernej architektúry. 
Na výber sú Sunset beach vily a Sunset 
family vily. Ešte väčší komfort ponúkajú 
Sunset junior suity a Sunset pool vily. 

Relax, sauna, beauty
Dva hlavné bazény The Sunset a The Liquid sa 
nachádzajú na strane západu a východu slnka, 
aby z nich hostia mohli pozorovať nádherné 
scenérie a vychutnávať si drinky v baroch. Môžu 
tiež oddychovať v záhradnom komplexe The 
Akiri Spa by Mandara so šiestimi relaxačnými 
miestnosťami, saunou a jacuzzi či využiť služby 
kaderníckeho alebo beauty salónu. Pre najmenších 
je pripravený detský klub s množstvom zábavy 
a možno si objednať aj služby babysitting.

leto

www.magictravel.sk

L
E

P
 ·

Í  
  Î

IV
O

T


