
ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Ξυπόλητη πολυτέλεια



26 
ατόλες 

1.190 
νησιά

29ºC
όλο τον χρόνο 

ΜΑΛΔΙΒΕΣ

Πρωτεύουσα: 
Μάλε

Νόμισμα:
Ρουφίγια (MRF)

Διαφορά ώρας:
από την Ελλάδα (+3)

Επίσημη γλώσσα: 
Αγγλικά & Ντιβέχι



3

Περιεχόμενα

4) Εισαγωγή
7) 10 λόγοι για να επιλέξετε τον προορισμό
8) Γιατί γαμήλιο ταξίδι στις Μαλδίβες;
10) Μήπως βαρεθούμε στις Μαλδίβες;
11) Top προορισμός για καταδύσεις
14) Με ποιους προορισμούς συνδυάζονται οι Μαλδίβες;
16) Σιγκαπούρη & Μαλδίβες
17) Σρι Λάνκα & Μαλδίβες
18) Ντουμπάι & Μαλδίβες
19) Ινδία & Μαλδίβες
20) Ντόχα & Μαλδίβες
21) Επιπλέον συνδυασμοί
25) Ποιο ξενοδοχείο να επιλέξετε στις Μαλδίβες
26) Βaros
27) Ozen By Atmoshere
28) Ηurawalhi
29) Sun Aqua Iru Veli
30) Anantara Veli
31) Anantara Dhigu
32) The Sun Siyam Iru Fushi
33) Velassaru
34) Faarufushi
35) Dhigali
36) Kuramathi
37) Oblu by Sangeli
38) Sun Aqua Vilu Reef
39) Kurumba Resort
40) Royal Island
41) Olhuveli Beach & Spa
42) Meeru
43) Sun Island
44) Holiday Island
45) Paradise Island



4

ΜΑΛΔΙΒΕΣ
Ξυπόλητη πολυτέλεια

Αφήστε τη μαγεία των Μαλδιβών να σας 
χαλαρώσει. Απολαύστε το απόλυτο εξωτικό 
καταφύγιο, επιλέγοντας τον δικό σας μικρό επίγειο 
παράδεισο ανάμεσα στα πολλά προτεινόμενα 
θέρετρα. Μυηθείτε στην τοπική φιλοξενία και 
γαστρονομία και καταδυθείτε στον μαγικό 
υποθαλάσσιο κόσμο.

Το κοραλένιο αρχιπέλαγος, με 26 ατόλες και 
1.190 νησιά, βρίσκεται στα Ν.Δ. της Ινδίας. 
Εκπληκτικά νησιά απλώνονται ως σμαραγδένιο 
περιδέραιο σε μια αστραφτερή γαλάζια θάλασσα. 
Νησιά γαρνιρισμένα με φοίνικες, εκτυφλωτικές 
λευκές παραλίες, τυρκουάζ λιμνοθάλασσες, 
ολοκάθαρα και ζεστά νερά με κοραλλιογενείς 
υφάλους συνεχίζουν να εξιτάρουν τον κάθε 
επισκέπτη τους. Μέρος ευλογημένο, με το 
ηλιόλουστο τροπικό του κλίμα όλο τον χρόνο, 
κατά μήκος του Ισημερινού στον Ινδικό Ωκεανό. 
Μόνον η φύση θα μπορούσε να ζωγραφίσει αυτά 
τα νησιά τόσο τέλεια.

Στις Μαλδίβες ο επισκέπτης μπορεί να κάνει τις 
καλύτερες διακοπές στον κόσμο. Ειδυλλιακό 
μέρος για ζευγάρια και οικογένειες και τόπος για 
αληθινή χαλάρωση. Άπειρα παραμυθένια τοπία 
ξετυλίγονται, το ένα μετά το άλλο, απ’ το μαγικό 
χέρι της φύσης. Πρωτεύουσα είναι το Μάλε, 
μία πόλη 100.000 κατοίκων, όπου μπορείτε να 
εξερευνήσετε πολύχρωμες τοπικές αγορές, να 
δείτε εντυπωσιακά τζαμιά και να περπατήσετε στα 
στενά δρομάκια. 

Φτάνοντας στο διεθνές αεροδρόμιο του Μάλε, 
η μεταφορά στα διάφορα νησάκια γίνεται 
με ταχύπλοο ή υδροπλάνο. Πολυτελέστατα 
ξενοδοχειακά συγκροτήματα ανάμεσα στην 
τροπική βλάστηση, τη χρυσή άμμο και τα 
καταγάλανα νερά, εξωτικές γεύσεις, άψογη 
εξυπηρέτηση, συνθέτουν το σκηνικό των 
ονειρικών διακοπών σας.
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10 λόγοι για να 
επιλέξετε τον προορισμό

01
Απόλυτος εξωτικός παράδεισος 
με μαγευτικά νερά και 
ασυναγώνιστο υποθαλάσσιο πλούτο

02
Απομονωμένα νησάκια με ιδιωτικές 
βίλες και άμεση πρόσβαση στη 
θάλασσα

03
Iδανικός προορισμός για το 
τέλειο γαμήλιο ταξίδι αλλά και 
οικογενειακές διακοπές

04
Καταδύσεις, snorkeling, 
κινηματογράφος κάτω από τα άστρα, 
μαθήματα διαλογισμού και γιόγκα

05
Εμπειρία «Ροβινσώνας Κρούσος» 
σε έρημες εξωτικές νησίδες και 
αμμόλοφους

06
Γαστρονομική πανδαισία με 
εστιατόρια πάνω στη θάλασσα 
αλλά και υποθαλάσσια

07
Μοναδική εμπειρία πτήσης πάνω 
από τις ατόλες με υδροπλάνο

08
Ειδικές παροχές για νεόνυμφα 
και επετειακά ζευγάρια, δωρεάν 
διαμονή και διατροφή για παιδιά

09
Καλές καιρικές συνθήκες και 
ιδανικές θερμοκρασίες μέσα και 
έξω από το νερό όλο τον χρόνο

10
Καλές αεροπορικές 
ανταποκρίσεις και μικρές σε 
διάρκεια πτήσεις
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Γιατί γαμήλιο ταξίδι στις Μαλδίβες;
Οι Μαλδίβες αποτελούν την ιδανική λύση για εσάς που λατρεύετε τη θάλασσα. 
Ως Έλληνες είμαστε ευλογημένοι με εξαιρετικές παραλίες και καταγάλανα νερά. 
Είναι πράγματι πολύ δύσκολο να βρεθεί ένα άλλο μέρος, το οποίο μπορεί να μας 
συναρπάσει. Όμως, η μορφολογική ιδιαιτερότητα των ατολών, η εκπληκτική διαύγεια 
του νερού, η απόχρωση της λιμνοθάλασσας, η λευκή αμμουδιά και η καταπράσινη 
βλάστηση συνθέτουν ένα τροπικό σκηνικό που δε μοιάζει με κανένα άλλο στον κόσμο 
και σίγουρα θα σας συγκινήσει.

Οι Μαλδίβες απευθύνονται κατά βάση σε γαμήλια ζευγάρια, κάτι το οποίο βοηθάει 
στη γενικότερη ομοιογένεια της πελατείας του ξενοδοχείου. Όποιο ξενοδοχείο και 
να επιλέξετε, από το οικονομικότερο έως το ακριβότερο, όλα παρέχουν υψηλής 
ποιότητας υπηρεσίες φιλοξενίας με προσωπική φροντίδα και εξυπηρέτηση. 
Επιδιώκουν να σας «νταντέψουν» όσο περισσότερο γίνεται για να σας μείνει η 
εμπειρία αξέχαστη. Σαφώς υπάρχουν μεγάλες οικονομικές διαφορές μεταξύ των 
υποψήφιων θερέτρων, για τις οποίες θα συζητήσουμε μαζί για να καταλήξετε στο 
καταλληλότερο τελικό πακέτο στα μέτρα σας. 
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Κατά την άφιξή σας στο ξενοδοχείο, 
θα ενημερωθείτε για το εβδομαδιαίο 
πρόγραμμα δραστηριοτήτων που 
περιλαμβάνει ενδεικτικά: 

• 4ωρες έως 8ωρες ημερήσιες εκδρομές
σε γειτονικά νησιά (island hopping)

• κρουαζιέρες ανατολής και ηλιοβασιλέματος, 
μαθήματα ψαρέματος τόνου ή ξιφία

• εκδρομές για υποθαλάσσια παρατήρηση 
ή αλλιώς snorkeling σε άλλους υφάλους της 
ατόλης

• μαθήματα μαγειρικής

• σερφ σε απίθανα κύματα και άλλα 
θαλάσσια σπορ

• aquaerobic, μαθήματα γιόγκα και 
διαλογισμού

• κρουαζιέρες παρατήρησης δελφινιών, 
σαλαχιών και φαλαινοκαρχαριών

• κινηματογράφος κάτω από τα αστέρια, 
βραδιές Μαλδιβέζικων χορών

• χαλαρωτικό μασάζ, θεραπείες 
αναζωογόνησης και ευεξία

Μήπως βαρεθούμε στις Μαλδίβες;
Αυτός είναι ένας μύθος που θα καταρριφθεί πριν καν προσγειωθείτε. Η πτήση πάνω 
από τις Μαλδίβες δεν μπορεί να συγκριθεί με καμία άλλη και, ήδη από το αεροπλάνο, 
θα δείτε να απλώνεται μπροστά σας ο απόλυτος τροπικός προορισμός που προσφέρει 
την ιδανική αναλογία πολυτέλειας και περιπέτειας. Όλα τα ξενοδοχεία παρέχουν 
πλήθος εκδρομών και δραστηριοτήτων για να ψυχαγωγήσουν τους εκλεκτούς 
επισκέπτες τους. Μέσα από τις υπηρεσίες αυτές, θα έχετε την ευκαιρία να γνωρίσετε 
τον ντόπιο πληθυσμό, τον τρόπο διαβίωσης και τα έθιμά του, να δείτε μέσα από τη 
μάσκα τον απερίγραπτο υποθαλάσσιο πλούτο με εξαιρετικά κοραλλιογενή σχήματα, 
κήπους και υπέροχα πολύχρωμα ψάρια, να δοκιμάσετε μοναδικές εξωτικές γεύσεις και 
να ζήσετε χαλαρωτικές στιγμές ανατολίτικου μασάζ. Εάν είστε λάτρεις της θάλασσας 
και σας αρέσει η καλοπέραση, τότε σίγουρα δε θα βαρεθείτε στις Μαλδίβες.
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Top προορισμός για καταδύσεις
Οι Μαλδίβες φημίζονται ως ένα από τα κορυφαία μέρη στον κόσμο για 
να ξεκινήσει κανείς τις καταδύσεις. Τα περισσότερα θέρετρα διαθέτουν 
πιστοποιημένο καταδυτικό κέντρο το οποίο θα σας βοηθήσει ώστε η εμπειρία 
να είναι πραγματικά αξέχαστη. 
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Απόλυτη 
χαλάρωση
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Με ποιους άλλους 
προορισμούς μπορούμε 
να συνδυάσουμε τις 
Μαλδίβες;
Οι Μαλδίβες μπορούν να συνδυαστούν με 
διαμονή σε κοσμοπολίτικες πόλεις της Μέσης 
Ανατολής, της Ν.Α. Ασίας ή της Ευρώπης όπως: 
το Ντουμπάι, το Άμπου Ντάμπι, η Ντόχα, η 
Σιγκαπούρη, η Μπανγκόκ, η Κωνσταντινούπολη, 
το Παρίσι και η Ρώμη. 

Έτσι μπορείτε να απολαύσετε μερικές ημέρες στις 
μεγαλουπόλεις, απολαμβάνοντας θεματικά πάρκα, 
τοπικές αγορές, μουσεία, γευστικά εστιατόρια, 
ξέφρενες νύχτες και φυσικά μερικές ημέρες 
απόλυτης χαλάρωσης στις αξεπέραστες παραλίες 
των Μαλδιβών. 

Για εσάς που αναζητάτε περισσότερη δράση, 
επαφή με πολιτισμό και φύση, έθιμα και άγρια 
πανίδα, η Σρι Λάνκα, η Ινδία, το Νεπάλ αποτελούν 
ιδανικές λύσεις. Σας παρουσιάζουμε τους 
καλύτερους συνδυασμούς για να απολαύσετε ένα 
αληθινό ταξίδι που ξυπνά όλες τις αισθήσεις.
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Σιγκαπούρη 
& Μαλδίβες
Εξωτικές Ατόλες 
& θεματικά πάρκα

Εξαιρετικός συνδυασμός της 
τεχνολογικής ανάπτυξης και του 
εξωτικού παραδείσου, με διαμονή 
στη συναρπαστική Σιγκαπούρη και τις 
μαγευτικές Μαλδίβες.

ΑξΙζΕΙ ΝΑ Δω Στη ΣΙΓΚΑΠούρη

• Επίσκεψη του Universal Studio στο νησί 
Sentosa

• Νυχτερινό σαφάρι στο ζωολογικό πάρκο

• Περιήγηση του βοτανικού κήπου με 
πανέμορφες ορχιδέες

• Υπερθέαμα Spectre μπροστά στο 
επιβλητικό Marina bay Sands

• Αγορές στα πολυκαταστήματα της 
Orchard road και τις υπαίθριες αγορές της 
Chinatown

Διάρκεια

11 ημέρες
07 διανυκτερεύσεις
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ΑξΙζΕΙ ΝΑ Δω Στη ΣρΙ ΛΑΝΚΑ

• Ανάβαση στον ιερό βράχο Σιγκιρίγια

• Σαφάρι στο εθνικό πάρκο Γιάλα

• Επίσκεψη του ναού του Δοντιού στο 
Κάντυ

• Ξενάγηση των σπηλαίων Ντάμπουλα

• Βόλτα με ελέφαντες στην Πιναβέλα

Σρι Λάνκα 
& Μαλδίβες
Φυτείες τσαγιού 
& κοράλλια

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στα 
καλύτερα σημεία που έχει να αναδείξει 
η Σρι Λάνκα, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση 
στον πολιτιστικό θησαυρό της Βουδιστικής 
ενδοχώρας και των υπέροχων τοπίων 
της ενδοχώρας του τροπικού νησιού, 
αφήνοντας στο τέλος τη μοναδική 
ομορφιά των εξωτικών Μαλδιβών.

Διάρκεια

11 ημέρες
08 διανυκτερεύσεις
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Ντουμπάι 
& Μαλδίβες
Λιμνοθάλασσες
& αμμόλοφοι

Ζήστε έναν φανταστικό συνδυασμό 
των παρθένων εξωτικών νησιών στις 
Μαλδίβες και της ερυθράς ερήμου 
και ασυναγώνιστης αγοράς στο 
κοσμοπολίτικο Ντουμπάι.

ΑξΙζΕΙ ΝΑ Δω Στο ΝτούΜΠΑι

• Ανάβαση στον ψηλότερο ουρανοξύστη 
του κόσμου, το Burj Khalifa

• Σαφάρι στην έρημο με 4x4 και 
βεδουίνικο γεύμα

• Ημερήσια εκδρομή στο Άμπου Ντάμπι

• Κρουαζιέρα στη μαρίνα και το The Palm

• Βόλτα με πλοιάρια στο 
Madinat Jumeirah

Διάρκεια

09 ημέρες
07 διανυκτερεύσεις
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ΑξΙζΕΙ ΝΑ Δω ΣτηΝ ΙΝΔΙΑ

• Ξενάγηση στο Ταζ Μαχάλ

• Ανάβαση με ελέφαντες στο φρούριο 
Αμπέρ

• Περιήγηση του παλιού και νέου Δελχί

• Επίσκεψη του Φατεχπούρ Σικρί

• Βόλτα στις υπαίθριες αγορές

Ινδία
& Μαλδίβες
Παλάτια & ατόλες

Ένα συναρπαστικό οδοιπορικό στο 
Χρυσό Τρίγωνο της Ινδίας, όπου θα 
βιώσετε τον πολιτιστικό θησαυρό 
της χώρας και των υπέροχων ναών 
του Ρατζαστάν, αφήνοντας στο τέλος 
τη χαλάρωση στις εξωτικές λευκές 
αμμουδιές των μαγευτικών Μαλδιβών.

Διάρκεια

11 ημέρες
08 διανυκτερεύσεις
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Ντόχα 
& Μαλδίβες
Μαγικός βυθός
& ιπτάμενα χαλιά

Ανακαλύψτε τον μαγικό βυθό γεμάτο 
κοράλλια και πολύχρωμα εξωτικά 
ψάρια και την άγρια ομορφιά των 
αμμόλοφων και των ουρανοξυστών, με 
διαμονή στις σαγηνευτικές Μαλδίβες 
και την ανερχόμενη Ντόχα.

ΑξΙζΕΙ ΝΑ Δω ΣτηΝ ΝτοχΑ

• Επίσκεψη του The Pearl Qatar

• Σαφάρι με 4x4 στους αμμόλοφους 
της ερήμου

• Ξενάγηση του Μουσείου Ισλαμικής 
Τέχνης

• Αγορές στο παραδοσιακό σουκ Waqif

• Βόλτα στην παραλιακή λεωφόρο Corniche

Διάρκεια

09 ημέρες
07 διανυκτερεύσεις
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Έχετε περισσότερες ημέρες;

Συνδυάστε τις Μαλδίβες 
με κορυφαίους προορισμούς της Νοτιοανατολικής Ασίας 

Μπαλί

Καμπότζη Ταϋλάνδη

Βιετνάμ
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Οικογενειακή 
εμπειρία
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Ξενοδοχεία



25

Ποιο ξενοδοχείο να 
επιλέξετε στις Μαλδίβες
Υπάρχουν πάνω από 120 θέρετρα στις Μαλδίβες 
και καθένα από αυτά προσφέρει κάτι μοναδικό, 
οπότε σίγουρα υπάρχει ένα ιδανικό ξενοδοχείο 
όπου μπορείτε να ζήσετε τις εξωτικές διακοπές 
των ονείρων σας. 

Το σημαντικό είναι να επιλέξετε αυτό που σας 
ταιριάζει καλύτερα καθώς θα είστε ουσιαστικά 
όλες τις ημέρες στο συγκεκριμένο προσωπικό 
σας νησί-θέρετρο, με τις ανέσεις και τις 
δραστηριότητες που προσφέρει. Εδώ ακριβώς 
είναι και ο δικός μας ρόλος.

Οι ταξιδιωτικοί μας σύμβουλοι έχουν επισκεφθεί 
αρκετά θέρετρα, ώστε να μπορούμε να επιλέξουμε 
και να προτείνουμε τα καλύτερα για έναν Έλληνα 
επισκέπτη, ο οποίος έχει μεγάλη εμπειρία από 
καλή θάλασσα και καλό φαγητό. 

Η εμπειρία μας θα σας βοηθήσει να επιλέξετε 
το ιδανικό ξενοδοχείο, βασισμένοι πάντα στο 
οικονομικό σας budget, το επίπεδο άνεσης και των 
προσφερόμενων υπηρεσιών. Θα σας βοηθήσουμε 
να μειώσετε τις πιθανές προτάσεις στο ελάχιστο 
και έτσι να βρείτε πιο εύκολα την ατόλη και το 
νησί που σας ταιριάζει καλύτερα.

8 ερωτήσεις που πρέπει να κάνετε στον 
εαυτό σας πριν αποφασίσετε που θα 
μείνετε
 
Πριν κάνετε κράτηση στις Μαλδίβες, υπάρχουν μερικά πράγματα 
που είναι καλό να γνωρίζετε για να διασφαλίσετε ότι θα μείνετε 
στο ιδανικό θέρετρο για σας:

Πόσες νύχτες θέλω να μείνω στον 
προορισμό;

01
Θέλω να μείνω σε ένα adult only 
ξενοδοχείο όπου επιτρέπονται μόνο 
ενήλικες ή σε ένα κατάλυμα που είναι 
φιλικό για οικογένειες με παιδιά και 
παρέχει υπηρεσίες όπως: φύλαξη, 
παιδότοπο, animation team;

02

Θέλω απλά να χαλαρώσω σε μία 
υπέροχη παραλία/πισίνα ή θέλω να 
μου προσφέρονται πολλές επιλογές 
για δραστηριότητες;

03
Θέλω να μείνω σε overwater villa 
ή μια ιδιωτική βίλα πάνω στην 
αμμουδιά; Μπορώ να κάνω και 
συνδυαστική διαμονή; 

04

Θέλω να ζήσω την εμπειρία του 
υδροπλάνου για να φτάσω στο 
ξενοδοχείο ή είμαι καλύτερα με ένα 
ταχύπλοο; 

05
Θέλω να κάνω σερφ, να κάνω 
υποθαλάσσια κατάδυση ή 
παρατήρηση; Μήπως προτιμώ 
περισσότερο τα μηχανοκίνητα 
θαλάσσια σπορ;

06

Θέλω να μείνω σε ένα ξενοδοχείο 
με All Inclusive πακέτο διατροφής 
ή με εξυπηρετεί καλύτερα να 
επιλέγω και να πληρώνω τοπικά τις 
επιπλέον υπηρεσίες; 

07
Θέλω να μείνω σε ένα μεγαλύτερο 
νησί, με πολλές επιλογές εστίασης, 
μπαρ και κοινόχρηστων χώρων 
ή προτιμώ ένα μικρό νησάκι για 
μεγαλύτερη απομόνωση;

08
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BAROS
Experience the 
Maldivian legend

Το Baros είναι ένα πολυτελέστατο 
ξενοδοχείο με πολλές διακρίσεις 
ως ένα από τα καλύτερα ρομαντικά 
θέρετρα του κόσμου. Βρίσκεται σε ένα 
μαγευτικό μικρό νησάκι στην ατόλη 
του Βόρειου Μάλε και προσφέρει 
αρμονία μεταξύ της παραδεισένιας 
φυσικής ομορφιάς και των first class 
υπηρεσιών. Αναμειγνύει εξαιρετικά 
φυσικά στοιχεία όπως το ξύλο, την 
πέτρα και την καρύδα με την τελευταία 
λέξη της τεχνολογίας, του στυλ και της 
άνεσης.

HigHligHtS

• Ιδανικό τροπικό καταφύγιο ηρεμίας 
και ξεκούρασης για νεόνυμφους 
και ζευγάρια

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 25λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach  
και water βίλες

• Απολαύστε υπέροχα πιάτα στα 
εστιατόρια Lighthouse και Cayenne

• To Baros άνοιξε πρόσφατα μία νέα 
υπέροχη πισίνα πάνω στη θάλασσα 
δίπλα στο κεντρικό εστιατόριο “Lime”
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οζΕΝ Βύ 
AtMOSHERE
Lifestyle Luxury 
in Maldives

To OZEN by Atmosphere είναι ένα 
από τα νεότερα θέρετρα στις Μαλδίβες 
καθώς άνοιξε το καλοκαίρι του 2016.
Αποτελεί την ιδανική επιλογή για 
όσους αναζητούν πολυτέλεια 
μαζί με ένα Premium All Inclusive 
πακέτο διαμονής (Indulgence plan), 
το οποίο περιλαμβάνει τεράστια 
επιλογή εστίασης, ψυχαγωγίας και 
δραστηριοτήτων, όλα στην τιμή του 
δωματίου.
NO Shocks, NO Surprises, NO Hidden 
Extras... Just Bliss!

HigHligHtS

• Πλήρης All Inclusive εμπειρία, 
χωρίς κρυφές εκπλήξεις και χρεώσεις

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 45λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Απολαύστε δωρεάν θαλάσσια σπορ 
και ημερήσιες κρουαζιέρες snorkeling 

• Κλείστε τραπέζι στο υποθαλάσσιο 
εστιατόριο
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HURAWAlHi
Adults only 
luxury resort

Χτισμένο πάνω σε ειδυλλιακό ιδιωτικό 
νησάκι στην ατόλη Lhaviyani, το 
πολυτελές θέρετρο Hurawalhi 
Island Resort αποτελεί την ιδανική 
επιλογή ηρεμίας και έντασης, άνεσης 
και περιπέτειας… Θα βιώσετε μία 
ανεπανάληπτη εμπειρία, γεμάτη 
ενθουσιασμό και οικειότητα! Το 
ξενοδοχείο είναι adults only και 
προσφέρει ποικιλία από ιδιωτικές 
βίλες με σύγχρονο σχεδιασμό και 
ένα παραμυθένιο τροπικό σκηνικό σε 
έκταση μόλις 6.5 εκταρίων, με μήκος 
400 μέτρων και πλάτος 165 μέτρων.

HigHligHtS

• Iδανικό τροπικό καταφύγιο ηρεμίας 
και ξεκούρασης για νεόνυμφους και 
ζευγάρια, καθώς τα παιδιά κάτω των 
15 ετών απαγορεύονται στο Hurawalhi

• 40λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Το κέντρο σπα Duniye και 
το καταδυτικό κέντρο Prodivers θα 
κάνουν την παραμονή σας αξέχαστη

• Το Hurawalhi διαθέτει το μεγαλύτερο 
γυάλινο υποβρύχιο εστιατόριο  
(5.8 Undersea Restaurant) στον κόσμο
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SUN AQUA
IRU VELI
A uniquely exclusive 
guest island

Ένας ολοκαίνουργιος τροπικός 
παράδεισος, ιδανικός για χαλάρωση 
και ψυχαγωγία με τη σφραγίδα 
ενός ολοκληρωμένου πακέτου 
διαμονής All Inclusive. Με μαγευτική 
θέα στον απέραντο ωκεανό και με 
προσωπική πισίνα σε όλες τις σουίτες, 
καλωσορίσατε στην πολυτέλεια.

HigHligHtS

• Premium all inclusive εμπειρία χωρίς 
κρυφές εκπλήξεις και χρεώσεις

• 35λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από υπέροχες beach και 
water βίλες, όλες με προσωπική πισίνα

• Αναζωογονηθείτε με τις θεραπείες 
του Sun Aqua Spa

• Γευτείτε διεθνείς κουζίνες 
και μοναδικά κοκτέιλ στα έξι μπαρ 
και εστιατόρια
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ANANTARA 
VELI
Αdults only 
tropical paradise

Το πολυτελές θέρετρο Anantara 
Veli αποτελεί το ιδανικό ρομαντικό 
καταφύγιο απερίγραπτης φυσικής 
ομορφιάς, με κατάλευκη αμμουδιά, 
πλούσια τροπική βλάστηση και 
υπέροχα κρυστάλλινα νερά, μόλις 
35λεπτά μακριά από το Μάλε με 
ταχύπλοο. Η τέλεια επιλογή για 
ζευγάρια που αναζητούν πολλές 
επιλογές εστίασης και δραστηριοτήτων.

HigHligHtS

• Απευθύνεται μόνο σε ζευγάρια 
αποτελώντας την ιδανική επιλογή 
για τους νεόνυμφους

• Διαθέτει συνεχείς δωρεάν μεταφορές 
στο διπλανό αδελφό ξενοδοχείο Dhigu

• Under the stars cinema όπου 
παρακολουθείτε ταινία κάτω 
από τα αστέρια

• Απολαύστε τον μαγευτικό 
κοραλλιογενή ύφαλο στο picnic island

• Μοναδική εμπειρία της διαμονής 
πάνω στο νερό στα υπέροχα 
overwater bungalows
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ANANTARA 
DHigU
An Island resort
playground in Maldives

To Anantara Dhigu αποτελεί εξαιρετική 
επιλογή για οικογένειες και ζευγάρια, 
που αναζητούν συνδυασμό μεταξύ 
κλασικής Μαλδιβέζικης χαλάρωσης 
και πλήθους δραστηριοτήτων για τους 
πιο ανήσυχους. Με πλούσια επιλογή 
εστιατορίων και υπηρεσιών σπα, το 
νησί αποτελεί τέλεια value for money 
επιλογή.

HigHligHtS

• Υπέροχο family friendly θέρετρο 
με kids club και υπηρεσίες για μικρά 
παιδιά από τριών ετών

• Το κέντρο θαλάσσιων σπορ 
προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
δραστηριοτήτων

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Δωρεάν ενοικίαση ποδηλάτων 
και καγιάκ για να εξερευνήσετε το νησί 
και το picnic island 

• Μεγάλη επιλογή εστίασης στο Dhigu 
και το Veli
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THE SUN 
SIYAM 
IRU FUSHI
Experience luxury

Βιώστε την πολυτέλεια, όπως δεν την 
έχετε φανταστεί. Το The Sun Siyam 
Iru Fushi είναι ένα από τα μεγαλύτερα 
τροπικά νησιά και προσφέρει 
εξαιρετική ποικιλία από ιδιωτικές 
βίλες και καθημερινές δραστηριότητες, 
ώστε να γεμίσετε τις ημέρες σας με 
μοναδικές εμπειρίες και εικόνες. Εδώ 
δεν θα νιώσετε μόνο την πολυτέλεια 
αλλά θα βιώσετε και τον παραδοσιακό 
τοπικό πολιτισμό. Εσείς επιλέξτε τις 
ημερομηνίες και αφήσετε τα υπόλοιπα 
σε μας.

HigHligHtS

• Ιδανικό θέρετρο, λόγω μεγέθους, 
για οικογένειες και ζευγάρια

• 45λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από beach, water βίλες 
και retreats

• Απολαύστε μεγάλη ποικιλία από 
καθημερινές κρουαζιέρες και σπα

• Με 15 λύσεις εστιατορίων και 
μπαρ, οι επιλογές και οι γεύσεις είναι 
αμέτρητες
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VELASSARU
Luxury undressed

Το Velassaru Maldives αποτελεί ένα 
πραγματικό πολυτελές καταφύγιο, 
χτισμένο πάνω σε ειδυλλιακό σικάτο 
νησάκι με ολόλευκη αμμουδιά 
και κρυστάλλινα νερά του Ινδικού 
Ωκεανού. Προσφέρει μεγάλη ποικιλία 
από ιδιωτικές βίλες, εστιατόρια και 
μπαρ. Ιδανικό εξωτικό θέρετρο για 
ζευγάρια και ιδίως για ένα τέλειο 
γαμήλιο ταξίδι στις Μαλδίβες!

HigHligHtS

• Συνολικά πέντε εστιατόρια και δύο 
μπαρ, θα υπερκαλύψουν όλες τις 
γευστικές σας ανάγκες

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί με 
25λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Δωρεάν εκδρομή υποθαλάσσιας 
παρατήρησης με τοπικό έμπειρο δύτη 
δύο φορές την εβδομάδα

• Το κέντρο σπα προσφέρει 
δέκα overwater αίθουσες θεραπειών 
για μία αξέχαστη εμπειρία
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FAARUFUSHI
Understated perfection

To ολοκαίνουργιο πολυτελές 
στολίδι στις Μαλδίβες. Ένα μικρό 
κοραλλιογενές νησί με μεγάλη 
ομορφιά. Όλα όσα περιμένετε από ένα 
πολυτελές θέρετρο στις Μαλδίβες, 
θα τα βρείτε στο Faarufushi – την 
τυρκουάζ λιμνοθάλασσα, την ολόλευκη 
αμμουδιά και τις μοναδικές water villas 
να χάνονται στον ορίζοντα.

HigHligHtS

• Πλήρης All Inclusive εμπειρία, 
χωρίς κρυφές εκπλήξεις και χρεώσεις

• 50λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Απολαύστε αναζωογονητικές 
θεραπείες στο Nika Spa 

• Βιώστε την ομορφιά της ατόλης Raa 
μέσα από τις καθημερινές εκδρομές
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DHigAli
Pure Maldivian Bliss

Το θέρετρο Dhigali είναι ένας φυσικός 
παράδεισος, σχεδιασμένος στην 
εντέλεια με άψογη εξυπηρέτηση και 
υπηρεσίες για αξέχαστες εμπειρίες με 
τους αγαπημένους σας. Προσφέρει 
μεγάλη ποικιλία από ιδιωτικές βίλες, 
τόσο στο νησί όσο και πάνω στην 
θάλασσα, καθώς και πολλές κορυφαίες 
επιλογές εστίασης και μπαρ. Εξαιρετική 
πρόταση τόσο για οικογένεια, όσο 
και για ένα τέλειο γαμήλιο ταξίδι στις 
Μαλδίβες!

HigHligHtS

• 40λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Ημιδιατροφή καθημερινά

• Απολαύστε στιγμές αναζωογόνησης 
σε πανέμορφες 12 αίθουσες-φωλιές

• Ρομαντικό δείπνο με κεριά 
για τα νεόνυμφα ζευγάρια
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KURΑMATHI
Naturally Maldives

Φωλιασμένο σε ένα από τα πέντε 
νησάκια του αρχιπελάγους στην ατόλη 
Rasdhoo, το Kuramathi Maldives 
προσφέρει μία αξέχαστη εξωτική 
εμπειρία με παροχές και υπηρεσίες 
για τον καθένα. Οργανώνετε το 
γαμήλιο ταξίδι σας ή μήπως ταξιδεύετε 
οικογενειακώς; Ενδιαφέρεστε για 
απολαυστικές θεραπείες σπα ή θέλετε 
να εξερευνήσετε τα πολύχρωμα 
κοράλλια; Ό,τι κι αν αναζητάτε, αυτό το 
ξενοδοχείο θα σας αποζημιώσει. 

HigHligHtS

• Τρία εστιατόρια με διεθνείς γεύσεις, 
εννιά a la carte εστιατόρια και έξι μπαρ

• 25λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών, 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Παραδοσιακές beach βίλες 
και υπέροχες water βίλες με πισίνα

• Υπέροχος υποθαλάσσιος βυθός 
για καταδύσεις και snorkeling 

• Ανέγγιχτη τροπική βλάστηση
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OBLU BY 
SANgEli
Υour island paradise

To Oblu Select αποτελεί το νέο 
κόσμημα της αλυσίδας ξενοδοχείων 
Atmosphere. Αποτελεί ένα deluxe 
ξενοδοχείο, κατηγορίας premium All 
Inclusive, καθώς προσφέρει σε όλους 
τους πελάτες ένα πλήρες πρόγραμμα 
διατροφής και ψυχαγωγίας. Άνοιξε την 
1η Ιουλίου του 2018 και ήδη αποτελεί 
μία από τις κορυφαίες προτάσεις στις 
μαγευτικές Μαλδίβες. Μία ιδανική 
λύση value for money τόσο για ένα 
ρομαντικό διάλειμμα όσο και για 
οικογενειακές διακοπές.

HigHligHtS

• Πλήρης All Inclusive εμπειρία 
χωρίς κρυφές εκπλήξεις και χρεώσεις

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 50λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Απολαύστε μία δωρεάν ημερήσια 
εκδρομή και πλήθος θαλάσσιων σπορ 
& ψυχαγωγίας 

• Δωρεάν μασάζ μίας ώρας 
για τα νεόνυμφα ζευγάρια
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SUN AQUA 
VILU REEF
A Maldivian Sun

Παραδοθείτε στην πολυτέλεια του Sun 
Aqua Vilu Reef. Το νησί απαράμιλλης 
εξωτικής ομορφιάς προσφέρει μεγάλη 
ποικιλία από υπέροχες βίλες και έναν 
εξαιρετικό κοραλλιογενή ύφαλο για 
τους λάτρεις του υποθαλάσσιου 
κόσμου. Απολαύστε VIP θεραπείες 
μέσα στη βίλα σας ή ένα ρομαντικό 
δείπνο για δύο. Ό,τι και αν επιλέξετε 
να κάνετε στις Μαλδίβες, το Sun 
Aqua Vilu Reef υπόσχεται να σας το 
πραγματοποιήσει. 

HigHligHtS

• Αll inclusive και premium 
all inclusive επιλογές για μία 
ολοκληρωμένη εμπειρία χωρίς κρυφές 
εκπλήξεις και χρεώσεις

• 35λεπτη πτήση με υδροπλάνο 
πάνω από τις ατόλες των Μαλδιβών - 
αποτελεί μοναδική εμπειρία

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Εξαιρετικός κοραλλιογενής 
κήπος προς εξερεύνηση

• Private in villa dining experience
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KURUMBA
RESORt
Maldives in full colour

Το Kurumba είναι το πρώτο θέρετρο 
που χτίστηκε στις Μαλδίβες. Αποτελεί 
ιδανική επιλογή για όσους αναζητούν 
κρυστάλλινη λιμνοθάλασσα και 
κοραλλιογενή ύφαλο προς εξερεύνηση, 
μαζί με μεγάλη γκάμα διαμονής, 
εστίασης και μπαρ με ζωντανή 
ψυχαγωγία, θεματικές βραδιές και 
πολλές δραστηριότητες για να γεμίσετε 
την ημέρα.

HigHligHtS

• Κοσμοπολίτικο νησί 
με μεγάλη ποικιλία ψυχαγωγίας

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 15λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Μεγάλη ποικιλία από σύγχρονα 
διακοσμημένα δωμάτια και βίλες

• Απολαύστε διεθνείς γεύσεις
στα υπέροχα εστιατόρια και μπαρ

• Χαλαρώστε στο κέντρο σπα Veli
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ROYAL ISLAND
Jewel of the
Maldivian Crown

Κλείστε τα μάτια σας και ονειρευτείτε 
τον παράδεισο. Το Royal Island 
βρίσκεται βορειοδυτικά του Μάλε 
στην ατόλη BAA, προστατευόμενης 
περιοχής της βιόσφαιρας της Unesco. 
Οι παραθαλάσσιες βίλες είναι 
εξοπλισμένες με όλες τις βασικές 
ανέσεις ενός 5* ξενοδοχείου, με 
υπέροχη θέα στα κρυστάλλινα νερά 
της λιμνοθάλασσας. Ο διάκοσμος 
βασίζεται σε παραδοσιακό στοιχείο, 
εναρμονισμένος με το σαγηνευτικό 
τοπίο.

HigHligHtS

• Πλήρης διατροφή με υπέροχα τοπικά 
και διεθνή εδέσματα

• 25λεπτη πτήση με εσωτερική πτήση 
πάνω από τις Μαλδίβες

• Ιδιωτική πρόσβαση στη θάλασσα 
από τις beach βίλες

• Εξαιρετικός υποθαλάσσιος πλούτος 
για καταδύσεις και snorkeling 

• Αναζωογονητικές θεραπείες σπα 
στο κέντρο ευεξίας Araamu
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OLHUVELI 
BEACH & SPA
Unveiling Beauty

Το Olhuveli Beach & Spa είναι 
ένα πανέμορφο τροπικό θέρετρο, 
κατάλληλο για όσους επιδιώκουν 
να αποδράσουν από την πίεση της 
καθημερινότητας, μέσα από την 
προσιτή πολυτέλεια και ένα γεμάτο All 
Inclusive πακέτο διαμονής. Περπατήστε 
ξυπόλητοι στις ολόλευκες παραλίες, 
δειπνήστε κάτω από τα αστέρια και 
ανακαλύψτε απίστευτη ζωή κάτω από 
την επιφάνεια της θάλασσας. Οι μέρες 
είναι μεγάλες και ηλιόλουστες και οι 
νύχτες γεμάτες μουσική και γέλιο – η 
καλύτερη συνταγή για πολυτελείς 
διακοπές στις Μαλδίβες. Ετοιμαστείτε 
για την απόλυτη ευχαρίστηση! 

HigHligHtS

• Αll inclusive και premium 
all inclusive επιλογές για μία 
ολοκληρωμένη εμπειρία χωρίς κρυφές 
εκπλήξεις και χρεώσεις

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 45λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Εξαιρετικός υποθαλάσσιος πλούτος 

• Έξι εστιατόρια, τέσσερα μπαρ και 
θεματικά δείπνα με διεθνείς γεύσεις και 
κοκτέιλ
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MEERU
…simply Maldives

To Meeru περιβάλλεται από υπέροχη 
λιμνοθάλασσα και διαθέτει μαγευτική 
λευκή αμμουδιά. Έχει διατηρήσει τη 
φυσική του ομορφιά με κοκοφοίνικες, 
έντονη τροπική βλάστηση και 
πολύχρωμο κοραλλιογενή ύφαλο 
που σφύζει από υποθαλάσσια ζωή. 
Αποτελεί το μοναδικό θέρετρο στο 
νησί Meerufenfushi, στη βόρεια ατόλη 
του Μάλε και προσφέρει καθημερινό 
ψυχαγωγικό πρόγραμμα, που εγγυάται 
την καλύτερη δυνατή παραμονή σε 
αυτόν τον επίγειο παράδεισο.

HigHligHtS

• Πλήρης διατροφή με υπέροχα τοπικά 
και διεθνή εδέσματα

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 55λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Επιλογή από υπέροχες beach 
και water βίλες

• Ημερήσια εκδρομή σε διπλανά νησιά 

• Κατάδυση στον μαγευτικό 
υποθαλάσσιο βυθό
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SUN ISLAND
Exotic getaway

Μία παραδεισένια τοποθεσία που θα 
σας κατακτήσει από την πρώτη στιγμή. 
Το Sun Island είναι ένα από τα 
μεγαλύτερα θέρετρα στις Μαλδίβες, 
ιδανικό για όσους αναζητούν 
ψυχαγωγία και αμέτρητες 
δραστηριότητες εντός και εκτός της 
θάλασσας. Εδώ μπορείτε να ζήσετε την 
κάθε στιγμή σύμφωνα με τη δική σας 
εκδοχή ενός παραδείσου. 

HigHligHtS

• Πλήρης διατροφή με υπέροχα τοπικά 
και διεθνή εδέσματα

• 17λεπτη πτήση με εσωτερική πτήση 
πάνω από τις Μαλδίβες

• Μεγάλη επιλογή από απλά δωμάτια 
μέχρι water bungalows

• Απολαύστε ημερήσιες εκδρομές 
και πλήθος θαλάσσιων σπορ & 
ψυχαγωγίας 

• Δείτε από κοντά έναν 
φαλαινοκαρχαρία
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HOliDAY
iSlAND
Unspoiled paradise

Στο Holiday Island η ένταση της 
καθημερινότητας σταματάει. 
Τα κρυστάλλινα νερά και η απαλή, 
ολόλευκη ακτή παραμένουν όπως τα 
σχεδίασε η φύση, καλωσορίζοντας 
όλους τους επισκέπτες σε έναν 
απείραχτο εξωτικό παράδεισο. 
Εξερευνήστε τους υποθαλάσσιους 
θησαυρούς σε ένα από τα καλύτερα 
καταδυτικά σημεία του πλανήτη. 
Απολαύστε τον τροπικό ήλιο πάνω 
στον λευκό αμμόλοφο ή ένα κοκτέιλ 
στην ιδιωτική βεράντα σας καθώς ο 
ήλιος θα χάνεται στον ορίζοντα.

HigHligHtS

• Πλήρης διατροφή με υπέροχα τοπικά 
και διεθνή εδέσματα

• 17λεπτη πτήση με εσωτερική πτήση 
πάνω από τις Μαλδίβες

• Ανέγγιχτος τροπικός παράδεισος

• Απολαύστε μία δωρεάν ημερήσια 
εκδρομή και πλήθος θαλάσσιων σπορ 
& ψυχαγωγίας 

• Καταδυθείτε στους θησαυρούς των 
Μαλδιβών
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PARADISE
iSlAND
A majestic retreat

Φανταστείτε ένα τροπικό νησί στη μέση 
του Ινδικού Ωκεανού, με λαμπερές 
λευκές παραλίες, λιμνοθάλασσα 
με αποχρώσεις του βαθύ μπλε και 
γαλαζοπράσινου και κοκοφοίνικες να 
κινούνται με τον αγέρα. Αυτός είναι 
ο παράδεισος – το Paradise island 
αποτελεί επιλογή άνεσης και φυσικής 
ομορφιάς. Δίκτυο από μονοπάτια 
συνδέουν την παραθαλάσσια 
διαμονή, τα εστιατόρια, τις αθλητικές 
εγκαταστάσεις και το κέντρο ευεξίας, 
όλα σχεδιασμένα για να ζήσετε μία 
αξέχαστη εμπειρία. 

HigHligHtS

• Πλήρης διατροφή με υπέροχα τοπικά 
και διεθνή εδέσματα

• Εύκολη πρόσβαση στο νησί 
με 20λεπτη μεταφορά με ταχύπλοο

• Υπέροχες water και haven βίλες

• Ταΐστε σαλάχια και καρχαρίες

• Απολαύστε μία ώρα μασάζ 
στο Araamu spa
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ΙΣΗΜΕΡΙΝΟΣ

MAlE

HAA ALIF

RAA

BAA

HAA DHAALU

ALIF

FAAFU

DHAALU

THAA

LAAMU

GAAFU DHAALU

GNAVIYANI

GAAF ALIF

MEEMU

VAAVU

KAAFU

LHAVIYANI

NOONU

SHAVIYANI

SEENU

SUN AQUA VILU REEF

KURAMAtHi

SUN ISLAND 
& HOLIDAY ISLAND

FAARUFUSHI

DHigAli

ROYAL ISLAND

THE SUN SIYAM
IRU FUSHI

HURAWAlHi

SUN AQUA IRU VELI

NORTH MALE ATOL

SOUTH MALE ATOL

BAROS 
PARADISE ISLAND

οζΕΝ Βύ ATMOSHERE

ANANTARA VELI & DHIGU

VELASSARU

OLHUVELI BEACH & SPA

OBLU BY SANGELI

KURUMBA RESORT

MEERU

Βρείτε το ξενοδοχείο σας 
στον χάρτη
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