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Oferta 1Oferta 1

KierunekKierunek HotelHotel KategoriaKategoria WylotWylot TerminTermin Cena za osobęCena za osobę SumaSuma

MalediwyMalediwy
Ari AtolAri Atol Sun Island Resort & Spa (Ari Atol)Sun Island Resort & Spa (Ari Atol)  WarszawaWarszawa 20.01.202220.01.2022

28.01.202228.01.2022 89148914   PLNPLN 1782817828   PLN*PLN*

*Cena całkowita:*Cena całkowita: Dorosły: 0.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 0.00 PLN (13.09.1991)   Dorosły: 0.00 PLN (13.09.1991)Dorosły: 0.00 PLN (13.09.1991)
Podróż tam:Podróż tam: Wylot zWylot z  WarszawaWarszawa  do do MaleMale dnia dnia 20.01.202220.01.2022  godz.  godz. 15:45 - 07:4015:45 - 07:40
Powrót:Powrót: Wylot zWylot z  MaleMale   do do WarszawaWarszawa dnia dnia 27.01.202227.01.2022  godz.  godz. 23:20 - 12:0523:20 - 12:05
Wyżywienie:Wyżywienie: Pełne wyżywieniePełne wyżywienie Hotel w mieście: Hotel w mieście: Nalaguraidhoo IslandNalaguraidhoo Island
Zakwaterowanie:Zakwaterowanie: Beach VillaBeach Villa Odległość od plaży: Odległość od plaży: 33 m33 m

Naszym zdaniemNaszym zdaniem : : 
Elegancki hotel w otoczeniu dziewiczej i bujnej przyrody. Należy do renomowanej sieci Villa Hotels. Bogata oferta rekreacyjna, sportowa i kulinarna, rafa koralowa, krystaliczna woda oceanu, biała plaża,Elegancki hotel w otoczeniu dziewiczej i bujnej przyrody. Należy do renomowanej sieci Villa Hotels. Bogata oferta rekreacyjna, sportowa i kulinarna, rafa koralowa, krystaliczna woda oceanu, biała plaża,
tropikalna sceneria. Duży hotel, dużo atrakcji, dużo wrażeń!  tropikalna sceneria. Duży hotel, dużo atrakcji, dużo wrażeń!  
PołożeniePołożenie: : 
Hotel położony na Nalaguraidhoo - jednej z wysepek (1600 x 440 m) tworzących Południowy Atol Ari. Oddalony jest o ok. 107 km od międzynarodowego lotniska Male. Transfer zajmuje około 35 minutHotel położony na Nalaguraidhoo - jednej z wysepek (1600 x 440 m) tworzących Południowy Atol Ari. Oddalony jest o ok. 107 km od międzynarodowego lotniska Male. Transfer zajmuje około 35 minut
(przelot samolotem na lotnisko Maamigili, a następnie transfer łodzią motorową). (przelot samolotem na lotnisko Maamigili, a następnie transfer łodzią motorową). 
WyposażenieWyposażenie: : 
Eleganckie lobby z barem, całodobowa recepcja, restauracja główna, restauracja tajska w formie pawilonu na wodzie (łączy go z plażą pomost), restauracja z daniami grillowanymi na tarasie przy plaży,Eleganckie lobby z barem, całodobowa recepcja, restauracja główna, restauracja tajska w formie pawilonu na wodzie (łączy go z plażą pomost), restauracja z daniami grillowanymi na tarasie przy plaży,
restauracja włoska (na wodzie), główny bar, bar przy basenie (część swim-up), bar przy plaży, Zero Restaurant&Bar (w najbardziej zielonym zakątku wyspy, przejście po moście wiszącym pośród drzew,restauracja włoska (na wodzie), główny bar, bar przy basenie (część swim-up), bar przy plaży, Zero Restaurant&Bar (w najbardziej zielonym zakątku wyspy, przejście po moście wiszącym pośród drzew,
specjalność to dania wegetariańskie i owoce morza), Vani Coffee Shop, room-service, bezpłatne Wi-Fi. Na terenie hotelu znajduje się ogród z uprawą ziół, przypraw i warzyw, a także centrumspecjalność to dania wegetariańskie i owoce morza), Vani Coffee Shop, room-service, bezpłatne Wi-Fi. Na terenie hotelu znajduje się ogród z uprawą ziół, przypraw i warzyw, a także centrum
konferencyjno-biznesowe z kącikiem internetowym, salon piękności, sklepy, pralnia, gabinet lekarski.  konferencyjno-biznesowe z kącikiem internetowym, salon piękności, sklepy, pralnia, gabinet lekarski.  
PokojePokoje: : 
Sun villa - pawilony w centralnej części wyspy, otoczone ogrodem; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja, wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, łazienkaSun villa - pawilony w centralnej części wyspy, otoczone ogrodem; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja, wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, łazienka
z częścią na zewnątrz, Wi-Fi, weranda. Powierzchnia całkowita - ok. 45 m kw. Beach villa - w bungalowie przy plaży; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja,z częścią na zewnątrz, Wi-Fi, weranda. Powierzchnia całkowita - ok. 45 m kw. Beach villa - w bungalowie przy plaży; sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja,
wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, łazienka, prysznic na zewnątrz, Wi-Fi, zestaw do kawy/herbaty, weranda. Powierzchnia całkowita - ok. 35 m kw.  Sunset beach villa - całkowita powierzchnia -wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, łazienka, prysznic na zewnątrz, Wi-Fi, zestaw do kawy/herbaty, weranda. Powierzchnia całkowita - ok. 35 m kw.  Sunset beach villa - całkowita powierzchnia -
ok. 40 m kw, prysznic na zewnątrz, w toalecie podwójna umywalka, dodatkowo sofa w sypialni, widok na zachód słońca.   Deluxe beach villa -  większa powierzchnia (ok. 52 m kw.), łazienka z wanną iok. 40 m kw, prysznic na zewnątrz, w toalecie podwójna umywalka, dodatkowo sofa w sypialni, widok na zachód słońca.   Deluxe beach villa -  większa powierzchnia (ok. 52 m kw.), łazienka z wanną i
bidetem, prysznic na zewnątrz. Beach villa with whirpool - całkowita powierzchnia - ok. 120 m kw; w sypialni dodatkowo sofa, duża łazienka (2 umywalki, wanna, prysznic), prysznic na zewnatrz, duży tarasbidetem, prysznic na zewnątrz. Beach villa with whirpool - całkowita powierzchnia - ok. 120 m kw; w sypialni dodatkowo sofa, duża łazienka (2 umywalki, wanna, prysznic), prysznic na zewnatrz, duży taras
z wanną whirpool. Beach pool villa - całkowita powierzchnia - ok. 120 m kw; w sypialni dodatkowo sofa, duża łazienka (2 umywalki, wanna, prysznic), prysznic na zewnątrz, umeblowany duży taras zz wanną whirpool. Beach pool villa - całkowita powierzchnia - ok. 120 m kw; w sypialni dodatkowo sofa, duża łazienka (2 umywalki, wanna, prysznic), prysznic na zewnątrz, umeblowany duży taras z
basenem. Water villa  - sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja, wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, zestaw do kawy/herbaty, łazienka (wanna, bidet),basenem. Water villa  - sypialnia z częścią wypoczynku dziennego, indywidualnie sterowana klimatyzacja, wiatrak sufitowy, sejf, telefon, TV sat, minibar, zestaw do kawy/herbaty, łazienka (wanna, bidet),
Wi-Fi. Powierzchnia całkowita - ok. 73 m kw., usytuowanie na lagunie, duży taras wypoczynkowy. Sunset water villa - powierzchnia i wyposażenie jak w water villa, usytuowanie po przeciwnej stronie molaWi-Fi. Powierzchnia całkowita - ok. 73 m kw., usytuowanie na lagunie, duży taras wypoczynkowy. Sunset water villa - powierzchnia i wyposażenie jak w water villa, usytuowanie po przeciwnej stronie mola
(widok na zachód słońca). Two bedroom family beach villa - dwie beach villa; drzwi wewnętrzne, oddzielne wejścia, takie samo wyposażenie. Całkowita powierzchnia - ok. 104 m kw.   (widok na zachód słońca). Two bedroom family beach villa - dwie beach villa; drzwi wewnętrzne, oddzielne wejścia, takie samo wyposażenie. Całkowita powierzchnia - ok. 104 m kw.   
WyżywienieWyżywienie: : 
HB - śniadania i kolacje w formie bufetów FB - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetów Light All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie buffetów w restauracji głównej, napoje bezalkoholowe.HB - śniadania i kolacje w formie bufetów FB - śniadania, obiady i kolacje w formie bufetów Light All Inclusive - śniadania, obiady i kolacje w formie buffetów w restauracji głównej, napoje bezalkoholowe.
All Inclusive - śniadania (07.30-09.30), obiady (12.30-14.00) i kolacje (19.30-21.00) w formie bufetów, woda, kawa, herbata, napoje, alkohole (piwo, wino stolowe, gin, wódka, rum, whisky), niektóreAll Inclusive - śniadania (07.30-09.30), obiady (12.30-14.00) i kolacje (19.30-21.00) w formie bufetów, woda, kawa, herbata, napoje, alkohole (piwo, wino stolowe, gin, wódka, rum, whisky), niektóre
koktajle, podwieczorek (g. 16.00-18.00; przekaski, kawa, herbata), 2 cole (300 ml) i 2 napoje bezalkoholowe (300 ml) w minibarze (uzupełniane codziennie). System all inclusive obowiązuje w restauracjikoktajle, podwieczorek (g. 16.00-18.00; przekaski, kawa, herbata), 2 cole (300 ml) i 2 napoje bezalkoholowe (300 ml) w minibarze (uzupełniane codziennie). System all inclusive obowiązuje w restauracji
głównej (trzy posiłki dziennie z piciem), w barze przy basenie (10.00-18.00), barze przy plaży, barze głównym i coffee shop (10.00-01.01).  Płatne są posiłki oraz napoje spoza listy all inclusive, alkohole igłównej (trzy posiłki dziennie z piciem), w barze przy basenie (10.00-18.00), barze przy plaży, barze głównym i coffee shop (10.00-01.01).  Płatne są posiłki oraz napoje spoza listy all inclusive, alkohole i
napoje premium, espresso, cappuccino, soki z wyciskanych owoców. napoje premium, espresso, cappuccino, soki z wyciskanych owoców. 
Sport i rozrywkaSport i rozrywka : : 
Piękny, duży basen tworzący linię horyzontalną z oceanem, otoczony tarasem słonecznym, badminton, tenis stołowy, sala do squasha, koszykówka, siatkówka plażowa, bilard, rzutki, siłownia, minigolf,Piękny, duży basen tworzący linię horyzontalną z oceanem, otoczony tarasem słonecznym, badminton, tenis stołowy, sala do squasha, koszykówka, siatkówka plażowa, bilard, rzutki, siłownia, minigolf,
wypożyczalnia rowerów, narty wodne, rowery wodne, katamaran, banan, łodzie. Większość sportów lądowych, windsurfing, canoe, tenis ziemny (w dzień) oraz wycieczka na nocny połów ryb (przy min. 6wypożyczalnia rowerów, narty wodne, rowery wodne, katamaran, banan, łodzie. Większość sportów lądowych, windsurfing, canoe, tenis ziemny (w dzień) oraz wycieczka na nocny połów ryb (przy min. 6
noclegach) -  gra�s dla gości korzystających z pakietu all inclusive. W hotelu działa renomowane centrum nurkowe (wypożyczalnia sprzętu, wyprawy, nocne safari, kursy PADI) oraz ekskluzywny ośrodek spanoclegach) -  gra�s dla gości korzystających z pakietu all inclusive. W hotelu działa renomowane centrum nurkowe (wypożyczalnia sprzętu, wyprawy, nocne safari, kursy PADI) oraz ekskluzywny ośrodek spa
w tropikalnym ogrodzie z sauną, jacuzzi i gabinetami zabiegowymi (ajurweda, aromaterapia, masaże, kosmetyka, bu�k spa). Wieczorem na hotelowym molo odbywa się pogadanka na temat oceanicznejw tropikalnym ogrodzie z sauną, jacuzzi i gabinetami zabiegowymi (ajurweda, aromaterapia, masaże, kosmetyka, bu�k spa). Wieczorem na hotelowym molo odbywa się pogadanka na temat oceanicznej
fauny, zakończona karmieniem płaszczek. Hotel organizuje wieczory folklorystyczne, dyskotekę, karaoke, występy i programy artystyczne, rejsy o zachodzie słońca, wycieczki oraz transfery łodzią motorowąfauny, zakończona karmieniem płaszczek. Hotel organizuje wieczory folklorystyczne, dyskotekę, karaoke, występy i programy artystyczne, rejsy o zachodzie słońca, wycieczki oraz transfery łodzią motorową
na pobliską wyspę do siostrzanego hotelu Holiday Island (i z powrotem). na pobliską wyspę do siostrzanego hotelu Holiday Island (i z powrotem). 
Dla dzieciDla dzieci : : 
Basen dla dzieci (ok. 62Basen dla dzieci (ok. 62

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.
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m kw.) zintegrowany z dużym basenem, menu dziecięce, okazjonalnie program rozrywkowy, opiekunka do dziecka (odpłatnie), łóżeczka, wysokie krzesełka. m kw.) zintegrowany z dużym basenem, menu dziecięce, okazjonalnie program rozrywkowy, opiekunka do dziecka (odpłatnie), łóżeczka, wysokie krzesełka. 
Dla nowożeńcówDla nowożeńców : : 
Tylko z Best Reisen wyjątkowa niespodzianka dla nowożeńców. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zgłoszenie podróży poślubnej zaraz po dokonaniu rezerwacji, a także zabranie ze sobą oryginału lubTylko z Best Reisen wyjątkowa niespodzianka dla nowożeńców. Warunkiem otrzymania świadczeń jest zgłoszenie podróży poślubnej zaraz po dokonaniu rezerwacji, a także zabranie ze sobą oryginału lub
kopii aktu zawarcia związku małżeńskiego. Dokument należy okazać w recepcji hotelowej. Podróż poślubna musi odbyć się nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia małżeństwa. kopii aktu zawarcia związku małżeńskiego. Dokument należy okazać w recepcji hotelowej. Podróż poślubna musi odbyć się nie później niż 6 miesięcy od daty zawarcia małżeństwa. 
UwagiUwagi : : 
Oferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznieOferta jest oparta o tzw. dynamiczne pakietowanie. Cena aktualizuje się sama po założeniu rezerwacji. Rozkład lotów podany jest na "Zgłoszeniu rezerwacji". Aby cena mogła zostać ostatecznie
potwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamypotwierdzona, muszą być wprowadzone poprawnie dane uczestników: płeć "Pan/Pani", imię, nazwisko, data urodzenia (takie same jak w paszportach). Po założeniu rezerwacji wstępnej nie mamy
możliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. Wmożliwości edycji danych. W przypadku braku możliwości rezerwacji biletów lotniczych w przyjętych taryfach cena ostateczna imprezy może ulec zmianie. Ewentualna dopłata podlega akceptacji klienta. W
przypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty zprzypadku przelotów rejsowych wszelkie zmiany zgłoszone po potwierdzeniu rezerwacji i wystawieniu biletów są rozpatrywane indywidualnie. Odpowiedzialność za konsekwencje zmian i wszelkie koszty z
tym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert sątym związane ponosi klient. Jeśli uczestnik wyjazdu nie jest obywatelem polskim (nie posiada paszportu polskiego) - powinien nas o tym fakcie bezzwłocznie powiadomić, ponieważ ceny naszych ofert są
skalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nieskalkulowane dla klientów legitymujących się polskimi paszportami. Dodatkowo osoby nieposiadające obywatelstwa polskiego zobowiązane są we własnym zakresie zrealizować kwes�e wizowe. Biuro nie
ponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Na pobytponosi odpowiedzialności w sytuacji, gdy klient nie wyleci do kraju docelowego, zostanie zawrócony lub w jakikolwiek inny sposób sprawy paszportowo-wizowe wpłyną na jego wylot i pobyt. Na pobyt
turystyczny wiza nie jest potrzebna. Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy niż 6 miesięcy. Opiekunowie podróżujący z dzieckiem/dziećmi w wieku 0-2 latturystyczny wiza nie jest potrzebna. Należy posiadać paszport, którego termin ważności w dniu powrotu, nie jest krótszy niż 6 miesięcy. Opiekunowie podróżujący z dzieckiem/dziećmi w wieku 0-2 lat
zobowiązani są do uiszczenia opłaty Green Tax w kwocie 6 za dziecko za noc bezpośrednio w hotelu. zobowiązani są do uiszczenia opłaty Green Tax w kwocie 6 za dziecko za noc bezpośrednio w hotelu. 
Cena zawieraCena zawiera : : 
Bilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, kolację wigilijną w dniu 24.12, kolację sylwestrową w dniu 31.12, anglojęzycznaBilet lotniczy z opłatami lotniskowymi, transfer lotnisko-hotel-lotnisko, zakwaterowanie wg oferty, wyżywienie wg oferty, kolację wigilijną w dniu 24.12, kolację sylwestrową w dniu 31.12, anglojęzyczna
obsługa hotelowa, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT. obsługa hotelowa, ubezpieczenie od KL, NNW, bagażu i chorób przewlekłych, VAT. 
Cena nie zawieraCena nie zawiera : : 
Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, podatku Green Tax (6 euro za noc) za każde dziecko w wieku od 0 do 2 lat. Wycieczek fakultatywnych, napiwków, wydatków własnych, dodatkowych ubezpieczeń od kosztów rezygnacji i pakiet SPORT, podatku Green Tax (6 euro za noc) za każde dziecko w wieku od 0 do 2 lat. 
ErrataErrata : : 
Update z 16.10.2020: Goście mogą wykonać test Covid19-PCR w hotelu Sun Island. Goście proszeni są o poinformowanie recepcji przy zameldowaniu o konieczności rezerwacji tej usługi. Ośrodek dokonaUpdate z 16.10.2020: Goście mogą wykonać test Covid19-PCR w hotelu Sun Island. Goście proszeni są o poinformowanie recepcji przy zameldowaniu o konieczności rezerwacji tej usługi. Ośrodek dokona
wszelkich niezbędnych ustaleń. Próbka PCR zostanie pobrana w klinice ośrodka i wysłana do szpitala ADK w Male. Wszystkie wyniki testów są oczekiwane w ciągu 24 godzin. Koszt testu to 175 USD pluswszelkich niezbędnych ustaleń. Próbka PCR zostanie pobrana w klinice ośrodka i wysłana do szpitala ADK w Male. Wszystkie wyniki testów są oczekiwane w ciągu 24 godzin. Koszt testu to 175 USD plus
podatki (na osobę). W przypadku pozytywnego wyniku testu przed wyjazdem, goście zostaną przetrzymywani w Ośrodku w kwarantannie. Wszelkie koszty za dodatkowe noce będą pobierane bezpośredniopodatki (na osobę). W przypadku pozytywnego wyniku testu przed wyjazdem, goście zostaną przetrzymywani w Ośrodku w kwarantannie. Wszelkie koszty za dodatkowe noce będą pobierane bezpośrednio
od gości. od gości. 
Aktualizacje COVID-19Aktualizacje COVID-19: : 
Ze względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania zZe względu na bardzo dynamicznie zmieniającą się ogólnoświatową sytuację związaną z epidemią Covid-19, hotel zastrzega sobie prawo do wprowadzenia obostrzeń i zmian dotyczących korzystania z
infrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone winfrastruktury hotelu oraz formuły wyżywienia zgodnej z wprowadzanymi wymogami i zasadami władz odwiedzanego kraju. Prosimy mieć na uwadze, że tego typu zamiany mogą być wprowadzone w
trybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy otrybie nagłym i bez wcześniejszego informowania organizatora. Różnice w opisie oferty wynikające z powyższej informacji nie stanowią podstawy reklamacyjnej.Dodatkowo, przed wyjazdem prosimy o
zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ .zapoznanie się z komunikatem MSZ, przepisami wizowymi, paszportowymi dotyczącymi odwiedzanego kraju: h�ps://polakzagranica.msz.gov.pl/ .

Niniejsza oferta nie stanowi oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a dane w niej zawarte mają jedynie charakter informacyjny i mogą ulec zmianie.


