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SUN ISLAND RESORT & SPA 4* - https://sunisland-maldives.com/
To ξενοδοχείο: Αυτό το φωτεινό θέρετρο με τους  τροπικούς κήπους και λιμνοθάλασσες βρίσκεται στο ιδιωτικό νησί Nalaguraid-
hoo, σε απόσταση 113χλμ. από το διεθνές αεροδρόμιο Ibrahim Nasir. Oι σύγχρονες βίλες διαθέτουν ιδιωτικές βεράντες, τηλεόραση, 
μίνι μπαρ και παροχές για τσάι και καφέ. Κάποια bungalows είναι πάνω από το νερό ή στην παραλία. Διαθέτει και μία σουίτα πάνω 
από το νερό 2 υπνοδωματίων με παρκέ, ξύλινα έπιπλα και μια εξωτερική μπανιέρα υδρομασάζ. Το ξενοδοχείο επίσης διαθέτει 5 
εστιατόρια, 6 μπαρ και ένα σπα μαζί με εξωτερική και παιδική πισίνα και κέντρο θαλάσσιων σπορ. 

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο
- Διάρκεια μεταφοράς: 25 + 5 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα HB, FB & ALL INCL. 
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων, ποτό 
καλωσορίσματος
- Δωρεάν γυμναστήριο, land sports, Canoeing, windsurfing
- Ένα Μπουκάλι 500ml ανά άτομο ανά ημέρα στο δωμάτιο
- 1 σετ τσάι/ Καφέ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου, καλάθι φρούτων και ρομαντικό 
δείπνο με κεριά

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Σπα
- Κωπηλασία με σανίδα
- Ψάρεμα
- Jet Ski

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4*   - http://www.paradise-islandmaldives.com/
To ξενοδοχείο: Βρίσκεται στη βόρεια Ατόλη του Αλεξάνδρου, αυτό το θέρετρο με παραλίες λευκής άμμου περιβάλλεται από τη δική 
του λιμνοθάλασσα.Τα ευάερα, πολυτελή δωμάτια με απλή διακόσμηση διαθέτουν υπαίθριο ντους, ιδιωτικές βεράντες που οδηγούν 
στην παραλία, τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης και Wi-Fi. Τα αναβαθμισμένα δωμάτια βρίσκονται πάνω από το νερό και διαθέτουν 
σκάλες προς τη θάλασσα, εξωτερικές μπανιέρες και / ή τζακούζι. Οι πολυτελείς σουίτες προσφέρουν ξεχωριστά σαλόνια και ιδιωτικές 
πισίνες. Υπάρχουν 6 εστιατόρια που σερβίρουν Ιταλική  και Ιαπωνική κουζίνα. Υπάρχουν επίσης 5 μπαρ, μια ντίσκο, γυμναστήριο και 
σπα. Διατίθενται θαλάσσια σπορ όπως ιστιοπλοΐα και καταδύσεις (με χρέωση). 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα BB, HB, FB & ALL INCL. 
- Ποτό καλωσορίσματος
- Δωρεάν γυμναστήριο
- Land sports, Canoeing, windsurfing
- Ένα Μπουκάλι 500ml ανά άτομο ανά ημέρα στο δωμάτιο
- 1 σετ τσάι/ Καφέ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου και καλάθι φρούτων

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα
- Υπαίθρια Ιαματικά Λουτρά
- Κατάδυση, ψάρεμα
- Παροχές θαλάσσιων σπορ

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

PL
UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S



ROYAL ISLAND RESORT & SPA 5*   - http://www.royal-island.com/
To ξενοδοχείο: Το Royal Island Resort & Spa βρίσκεται στο Baa Atoll των Μαλδίβων. Αυτό το τροπικό νησί προσφέρει θέα στον Ινδικό 
Ωκεανό, δωρεάν Wi-Fi, σπα και ήσυχες παραλίες με λευκή άμμο. Στις εγκαταστάσεις θα βρείτε εξωτερική πισίνα, γυμναστήριο και 
γήπεδα τένις. Οι ξύλινες βίλες προσφέρουν ιδιωτικό αίθριο με καθιστικό και θέα στον Ινδικό Ωκεανό. Κάθε δωμάτιο περιλαμβάνει 
τηλεόραση και ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα και ντους. Καθημερινά σερβίρονται γεύματα σε μπουφέ στο παραθαλάσσιο Maakaana 
Restaurant. Το Raabondhi Restaurant εξειδικεύεται στα θαλασσινά. Απολαύστε ελαφριά γεύματα και ποτά σε ένα από τα 4 μπαρ.  
Πραγματοποιούνται εκδρομές για καταδύσεις και κρουαζιέρες κατά το ηλιοβασίλεμα. Απόσταση από το αεροδρόμιο: 118 χμ. 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
-  Εσωτερική πτήση  & Ταχύπλοο
- Διάρκεια μεταφοράς: 25 + 10 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα HB, FB & ALL INCL. 
- Ποτό καλωσορίσματος
- Δωρεάν γυμναστήριο & Free Wifi
- Land sports, Canoeing, windsurfing
- Ένα Μπουκάλι 500ml ανά άτομο ανά ημέρα στο δωμάτιο
- 1 σετ τσάι/ Καφέ ανά δωμάτιο ανά ημέρα

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου, καλάθι φρούτων & ρομαντικό 
δείπνο με κεριά

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Υδρομασάζ/τζακούζι, μασάζ, σάουνα
- Κέντρο ευεξίας και σπα
- Παροχές θαλάσσιων σπορ
- Κατάδυση, ψάρεμα, ιστιοσανίδα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

KURAMATHI ISLAND RESORT 4* - http://www.kuramathi.com/
To ξενοδοχείο: Αυτό το πολυτελές θέρετρο, σε ένα νησί με καταπράσινο τροπικό δάσος, 56χλμ. από το Μάλε, απέχει 2χλμ. από 
το γειτονικό νησάκι Rashdoo. Οι σύγχρονες βίλες διαθέτουν κρεβάτια με ουρανό, κλιματισμό και θέα στο δάσος ή στη θάλασσα. 
Όλα διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, δωρεάν Wi-Fi και υπαίθριο μπάνιο με ντους. Οι αναβαθμισμένες βίλες προσφέρουν 
μπανιέρες με τζακούζι και ιδιωτικές πισίνες. Γεύματα σερβίρονται στα 10 παραθαλάσσια εστιατόρια του θέρετρου. Περιλαμβάνονται 
6 μπαρ, 2 πισίνες, σπα και γυμναστήριο. Παρέχεται γήπεδο τένις, καταδύσεις με αναπνευστήρα και οδηγούς και ιστιοσανίδα.

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο ή Υδροπλάνο
- Διάρκεια μεταφοράς: 90 λεπτά με ταχύπλοο ή 25 λεπτά με 
το υδροπλάνο

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα FB & ALL INCL. 
- Πισίνα, μαθήματα Γιόγκα
- Γυμναστική
- Καραόκε
- Πίνγκ - Πόνγκ 

Παροχές Νεόνυμφων:
- Διακόσμηση κρεβατιού με λουλούδια, σοκολάτα ή μακαρόν 
και μπουκάλι οίνου

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Υδρομασάζ/Τζακούζι
- Σπα
- Θαλάσσια Σπορ
- Ιστιοσανίδα, Ψάρεμα, Jet Ski

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου
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OLHUVELI BEACH & SPA MALDIVES 4*  - http://olhuvelimaldives.com/island/island.php
To ξενοδοχείο: Σε ένα ιδιωτικό νησί στον Ινδικό Ωκεανό, αυτό το θέρετρο υψηλών προδιαγραφών βρίσκεται μια ώρα με ταχύπλοο 
από το Διεθνές Αεροδρόμιο.  Τα χαλαρωτικά δωμάτια διαθέτουν τηλεοράσεις επίπεδης οθόνης, καθώς και βεράντες ή μπαλκόνια. 
Ορισμένα βρίσκονται στην παραλία, ενώ μερικά σε καλύβες σε ξυλοπόδαρα πάνω από τον ωκεανό. Σε ορισμένα δωμάτια 
περιλαμβάνονται μπανιέρες υδρομασάζ και κρεβάτια με ουρανό. Μια βίλα διαθέτει πισίνα και υπηρεσία μπάτλερ. 7 εστιατόρια 
περιλαμβάνουν τραπεζαρία δίπλα στη θάλασσα και μπαρ που προσφέρει ζωντανή μουσική. Μεταξύ άλλων υπάρχουν 2 πισίνες infin-
ity, σπα και ένα κλαμπ για παιδιά, καθώς γυμναστήριο και τένις. Τα θαλάσσια σπορ περιλαμβάνουν καγιάκ και θαλάσσιο σκι.
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 45 λεπτά

Παροχές (ALL INCLUSIVE):
- Φαγητό και ποτό αλκολούχα και μή, σνακ
- Μισή ώρα καθημερινά μάθημα κατάδυσης και wind surf
- Δωρεάν Γυμναστήριο, τένις, βόλευ κ.α
- Εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ
- 15 λεπτά jet ski καθημερινά
- Εκδρομές όπως dolphin cruise, σαφάρι καταδύσεων, βραδινό 
ψάρεμα  κ.α ανάλογα διαθεσιμότητας

Παροχές Νεόνυμφων:
- Ρομαντικό δείπνο σε οποιοδήποτε εστιατόριο a la carte, 
διακόσμηση κρεβατιού με λουλούδια, μπουκάλι οίνου, δωρεάν 
πρωινό σε βίλα, 1 ημιδιατροφή, 50 δολάρια πίστωση για σπα

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Σπα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

OBLU BY SANGELI 4*- http://www.oblu-sangeli.com/
To ξενοδοχείο: Αυτό το πολυτελές θέρετρο, που βρίσκεται αποκλειστικά κοντά στο νησί North Malé Atoll, απέχει 50 λεπτά με ταχύπλοο 
από το διεθνές αεροδρόμιο του Μάλε. Πολυτελείς βίλες διαθέτουν μίνι μπαρ και υπαίθρια μπάνια, καθώς και απευθείας πρόσβαση 
στην παραλία ή τη λιμνοθάλασσα. Ορισμένα διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες και/ή μπανιέρες. Εκτός από τα γεύματα, τα θαλάσσια σπορ 
όπως το κολύμπι με αναπνευστήρα, το καγιάκ και το paddle boarding είναι δωρεάν. Υπάρχουν 4 εστιατόρια με εξαιρετική κουζίνα, 
πισίνα για ενήλικες, κοκτέιλ μπαρ, γυμναστήριο, κήπος και σπα.

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 50 λεπτά 

Παροχές (ALL INCLUSIVE):
- Φαγητό και ποτό αλκολούχα και μή, σνακ
- Πρόγραμματα διασκέδασης με dj
- Ψάρεμα στο ηλιοβασίλεμα 1 φορά
- Δωρεάν Γυμναστήριο
- Θαλάσσια σπορ (καγιάκ, board κ.α)
- Εξοπλισμός θαλάσσιων σπορ

Παροχές Νεόνυμφων:
- Διακόσμηση κρεβατιού με λουλούδια, εξωτικά φρούτα, μικρή 
τούρτα, μπουκάλι αφρώδους οίνου και μασάζ ζευγαριού

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου 
από την τέλεση του μυστηρίουPL
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DIGHALI MALDIVES 5 *- http://dhigalimaldives.com/
To ξενοδοχείο: Το Dhigali Maldives βρίσκεται πάνω από τη λιμνοθάλασσα και περιβάλλεται από έναν μεγάλο ύφαλο. Οι επισκέπτες 
μπορούν να γευματίσουν σε ένα από τα 7 εστιατόρια. Απολαύστε παραδοσιακές περιποιήσεις και θεραπευτικές συνεδρίες στο σπα.
Ορισμένα δωμάτια διαθέτουν καθιστικό για μεγαλύτερη άνεση. Τα δωμάτια περιλαμβάνουν συσκευή για καφέ. Όλα προσφέρουν 
ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα ή ντους και μπιντέ, μπουρνούζια και παντόφλες. Παρέχονται δωρεάν προϊόντα περιποίησης, για 
καλύτερη εξυπηρέτηση. Στο κατάλυμα υπάρχει κομμωτήριο. Η περιοχή προσφέρεται για διάφορες δραστηριότητες, όπως κολύμβηση 
με αναπνευστήρα και ιστιοσανίδα.  
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Εσωτερική πτήση & ταχύπλοο 
- Διάρκεια μεταφοράς: 1 ώρα και 10 λεπτά ή 40 λεπτά

Παροχές (HALF BOARD):
- Wi-fi
- Γυμναστήριο, εξοπλισμός καταδύσεων, πακέτα σπα, υπαίθρια 
ιαματικά λουτρά
- Κολύμβηση με αναπνευστήρα
- Πινγκ-πονγκ, μπιλιάρδο, νυχτερινό κλαμπ

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι κρασί, δείπνο υπό το φως των κεριών 

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα
- Μασάζ, σάουνα, κατάδυση, κανό, ψάρεμα
- Μάθημα μαγειρικής

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

KURUMBA MALDIVES 5*- http://www.kurumba.com/
To ξενοδοχείο: Σε ένα τροπικό νησί με λευκές αμμώδεις παραλίες, αυτό το παραθαλάσσιο θέρετρο υψηλών προδιαγραφών απέχει 
4χλμ. Από το Διεθνές Αεροδρόμιο Ibrahim Nasir. Τα κομψά, σύγχρονα δωμάτια και μπανγκαλόου διαθέτουν υπαίθρια μπάνια με 
βαθιές μπανιέρες, καθώς και αίθρια ή μπαλκόνια, δωρεάν Wi-Fi και τηλεόραση επίπεδης οθόνης. Μερικά είναι πλάι στη θάλασσα. 
Πολυτελείς βίλες με ιδιωτικές πισίνες ή / και υδρομασάζ είναι επίσης διαθέσιμες. Υπάρχει 24ωρη υπηρεσία δωματίου. Ο πρωινός 
μπουφές είναι δωρεάν. Υπάρχουν 11 εστιατόρια / μπαρ από πλούσια ινδική έως υπεράκτιες ιαπωνικές επιλογές. 2 εξωτερικές πισίνες 
και σπα, καθώς και γυμναστήριο, σχολή καταδύσεων και παιδικό κλαμπ.
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 20 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα BB, HB, FB & ALL INCL.  & ALL INCL. DINE 
AROUND
- Πρόγευμα στο δωμάτιο 
- WI-fi, γυμναστήριο, εξοπλισμός καταδύσεων, μαθήματα γιόγκα
- Movie nights, games room, τένις

Παροχές Νεόνυμφων:
- Set up menu σε οποιο εστιατόριο θέλετε και ένα μπουκάλι 
κρασί, special Turndown and welcome amenities, US$ 30 per 
person credit on Veli Spa  

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Καταδύσεις, windsurfing, ψάρεμα
- Κέντρο ευεξίας και σπα 
- Μασάζ

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου
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ANANTARA VELI MALDIVES RESORT 5* (ADULTS ONLY) - https://www.anantara.com/en/veli-maldives
To ξενοδοχείο: Σε ένα ιδιωτικό νησί, το κομψό αποκλειστικό θέρετρο για ενήλικες περιλαμβάνει μπανγκαλόου με ανάγλυφα. Τα 
μοντέρνα μπανγκαλόου (τα περισσότερα υπερχείλισης) διαθέτουν ξύλινες οροφές και παράθυρα από το δάπεδο μέχρι την οροφή. 
Όλα προσφέρουν δωρεάν Wi-Fi, επίπεδη οθόνη και μίνι μπαρ. Ορισμένα διαθέτουν και υπαίθρια μπάνια. Τα αναβαθμισμένα 
μπανγκαλόου διαθέτουν πισίνες και ανεξάρτητες τουαλέτες. Διαθέτει 8 υπαίθρια διεθνή εστιατόρια, μπαρ, μία παραλιακή πισίνα 
υπερχείλισης και ένα Ayurvedic σπα, γυμναστήριο, κέντρο γιόγκα και ένα κέντρο καταδύσεων. Απόσταση από το Μάλε: 21 χμ.

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά 

Παροχές (HALF BOARD):
- Γεύματα στο Fushi Cafe, Sea.Fire.Salt., Terrazzo & Baan Huraa
- Εξοπλισμός καταδύσεων, καγιάκ βόλεϊ κ.α
- Γυμναστήριο, 24ωρη ασφάλεια
- Wi-Fi
- Χρηματοκιβώτιο

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μασάς ζευγαριού, σαμπάνια, εξωτικά φρούτα, διακόσμηση 
κρεβατιού και 15% Discount from Dining By Design (Setup 
Only) 

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Ιαπωνέζικο εστιατόριο, το Origami, το Veli & The Living Room 
στο Naladhu Private Island
- Κατάδυση, ψάρεμα, ιστοσανίδα & Κέντρο ευεξίας και σπα
 
**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου 
από την τέλεση του μυστηρίου

KUDAFUSHI RESORT & SPA 5* - http://www.kudafushiresort.com/
To ξενοδοχείο: Σε αυτό το μοναδικό θέρετρο θα βρείτε 3 εστιατόρια, 2 μπαρ και μια εξωτερική πισίνα όλο τον χρόνο. Το θέρετρο 
διαθέτει παιδικό κλαμπ, γυμναστήριο και 24ωρη ρεσεψιόν. Κάθε δωμάτιο είναι κλιματιζόμενο με ιδιωτικό μπάνιο με μπανιέρα. 
Στις παροχές περιλαμβάνονται μπουρνούζια, παντόφλες και δωρεάν προϊόντα περιποίησης. Υπάρχει ένα σπα, 5 αστέρων κέντρο 
καταδύσεων PADI και κέντρο θαλάσσιων σπορ. Μπορείτε να παίξετε τένις, πινγκ-πονγκ και μπιλιάρδο ενώ η περιοχή είναι τέλεια για 
κολύμβηση με αναπνευστήρα και windsurfing. Επιπλέον, οργανώνονται καθημερινές εκδηλώσεις για ενήλικες όσο και παιδιά. 

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Εσωτερική πτήση & Ταχύπλοο ή υδροπλάνο 
- Διάρκεια μεταφοράς: 30 + 25 λεπτά ή 45 λεπτά 

Παροχές (ALL INCLUSIVE):
- Φαγητό και ποτό αλκολούχα και μή, σνακ
- Προσωπική χαιρέτηση κατά την άφιξη/αναχώρηση
- Ποτά και wi-fi κατά τη διάρκεια της εσωτερικής πτήσης
- Ποτό καλωσορίσματος και αναζωογονητική πετσέτα κατά την 
άφιξη
- Γυμναστήριο & Sunset party 

Παροχές Νεόνυμφων:
- Εξωτικά φρούτα καθημερινά, μπουκάλι αφρώδους οίνου, 
ρομαντικό δείπνο με κεριά και 50λεπτο σπα ζευγαριού

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Σάουνα και Χαμάμ
- Κατάδυση, ψάρεμα
- Κέντρο ευεξίας και σπα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου 
από την τέλεση του μυστηρίου
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ANANTARA DHIGU 5* - https://www.anantara.com/en/dhigu-maldives
To ξενοδοχείο: Το Anantara Dhigu Maldives προσφέρει μοντέρνες παραθαλάσσιες βίλες και άλλες πάνω στο νερό στη Νότια Ατόλη 
του Μαλέ. Διαθέτει κέντρο καταδύσεων και σχολή για σέρφινγκ, διαλογισμό με δάσκαλο και μαθήματα γιόγκα. Τα δωμάτια έχουν 
θέα στον Ινδικό Ωκεανό και διαθέτουν τηλεόραση επίπεδης οθόνης, DVD player, MP3 player, μηχανή εσπρέσο, ηλεκτρικό βραστήρα 
και μίνι μπαρ. Κάθε μονάδα περιλαμβάνει μπανιέρα για 2 άτομα, δωρεάν προϊόντα περιποίησης και παντόφλες. Διαθέτει κέντρο 
θαλάσσιων σπορ και πισίνα υπερχείλισης. 6 εστιατόρια προσφέρουν πιάτα από τις Μαλδίβες, την Ιταλία και την Ταϊλάνδη. Φρέσκα 
θαλασσινά σερβίρονται στο Sea Fire Salt, ενώ μπορείτε να απολαύσετε κοκτέιλ στο Aqua Pool Bar. 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Tαχύπλοο  - Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά

Παροχές (HALF BOARD):
- Γεύματα στο Fushi Cafe & 73 Degrees όταν υπάρχει δυνατότητα 
μπουφέ. Επιλεγμένα γεύματα επίσης Sea.Fire.Salt., Terrazzo & 
Baan Huraa
- Εξοπλισμός καταδύσεων, καγιάκ βόλεϊ κ.α
- Γυμναστήριο, 24ωρη ασφάλεια
- Wi-Fi

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μασάζ ζευγαριού, μπουκάλα σαμπάνιας, πιατέλα με εξωτικά 
φρούτα, διακόσμηση κρεβατιού, 15% Discount from Dining By 
Design (Setup Only)

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Εστιατόρια Origami on Veli & The Living Room on Naladhu Pri-
vate Island έξτρα χρέωση

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

VELASSARU MALDIVES 5* - http://www.velassaru.com/
To ξενοδοχείο: Το Velassaru Maldives προσφέρει πολυτελείς παραθαλάσσιες μονάδες επάνω από το νερό με απρόσκοπτη θέα στον 
ωκεανό. Aπολαύστε χαλαρωτικές περιποιήσεις σπα σε κιόσκια επάνω από το νερό. Οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν γυμναστήριο, 
γήπεδο τένις και πισίνα υπερχείλισης με θέα στην παραλία και στον ωκεανό. Στα 5 εστιάτορια σερβίρεται μεγάλη ποικιλία από 
διεθνείς σπεσιαλιτέ, πιάτα με φρέσκα θαλασσινά, ιαπωνικά και διεθνή πιάτα, καθώς και ινδικές επιλογές σε γκριλιέρα. Τα 2 beach bar 
προτείνουν κοκτέιλ και κρασιά. Υπάρχει δυνατότητα να γευματίσετε στη βίλα σας ή σε κάποιο ιδιωτικό νησί. 

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 30 λεπτά 

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα BB, HB, FB & ALL INCL. 
- Πρόγευμα στο Vela
- Μη αλκολούχα ποτά και επιλογή από κρασιά
- Θαλάσσιος εξοπλισμός
- Γυμναστήριο & μαθήματα γιόγκα

Παροχές Νεόνυμφων:
- Σαμπάνια Taittinger, τάπας στο Chill Bar & 2 ποτήρια αφρώδους 
οίνου, L’Occitane Sleep Well Honeymoon Gift Pack, US$ 25 Spa 
Credit

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα
- Κατάδυση, ιστιοσανίδα, ψάρεμα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου 
από την τέλεση του μυστηρίουPL
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ATMOSPHERE KANIFUSHI 5*  - https://atmosphere-kanifushi.com/
To ξενοδοχείο: Το Atmosphere Kanifushi Maldives βρίσκεται στην εκπληκτική ατόλλη Lhaviyani και προσφέρει πολυτελείς βίλες 
κατά μήκος της τιρκουάζ λιμνοθάλασσας. Κάθε βίλα έχει απευθείας πρόσβαση στην παραλία, υπαίθριο μπάνιο και ιδιωτικό κήπο 
με ξαπλώστρες. Όλες είναι διακοσμημένες στο στιλ των Μαλδίβων με βάση σύνδεσης για iPod, ηλεκτρικό βραστήρα, καφετιέρα και 
DVD player, παντόφλες και σετ οδοντικής φροντίδας. Προσφέρονται δωρεάν δραστηριότητες, εκδρομές, ψάρεμα, κολύμβηση με 
αναπνευστήρα και μη μηχανοκίνητα θαλάσσια σπορ. 5 εστιατόρια και 2 μπαρ δίπλα στην πισίνα. Tο Just Veg σερβίρει αποκλειστικά 
χορτοφαγικά πιάτα. Το Sunset σερβίρει à la carte δείπνο και ιαπωνικά ψητά εδέσματα teppanyaki. 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Υδροπλάνο - Διάρκεια μεταφοράς: 35 λεπτά

Παροχές (ALL INCLUSIVE):
- Χαιρέτηση από τους εργαζόμενους κατά την άφιξη/αναχώρηση 
- Lounge services στο αεροδρόμιο του Μάλε
- Γεύματα και ποτά στο The Spice, a la carte menu στο THE SUN-
SET Pool Bar, σνακς στο The liquid & JUST VEG (vegetarian cui-
sine). One a la carte fine dining experience for every 7 nights of 
stay - The Sunset, djs, γυμναστήριο, τένις
- Ψάρεμα, κολύμβηση με αναπνευστήρα, θαλάσσια σπορ κ.α

Παροχές Νεόνυμφων (minimum 5 νύχτες):
- Ρομαντική διακόσμηση κρεβατιού, μπουκάλι αφρώδους 
οίνου με καναπεδάκια, μικρή τούρτα, αρωματικό μπάνιο με 
ροδοπέταλα, sunset coctail με σνακ 1 φορά

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα
- Ιστιοσανίδα, κανό

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

BAROS MALDIVES 5* - http://www.baros.com
To ξενοδοχείο: Το Baros Maldives είναι ένα μικρό νησί κοντά στο Μαλέ, που περιβάλλεται από γαλαζοπράσινη λιμνοθάλασσα με βίλες 
πολλές από τις οποίες κατασκευασμένες με αμμόπετρα, ξύλο και φοινικοσκεπές με ιδιωτική πισίνα, ενώ ορισμένες διαθέτουν επίσης 
πισίνα υδρομασάζ. Όλες οι ιδιωτικές βίλες είναι εξοπλισμένες με καφετιέρα εσπρέσο, μίνι μπαρ, μπαρ κρασιών και εγκαταστάσεις 
ψυχαγωγίας με τηλεόραση επίπεδης οθόνης και βάση σύνδεσης για iPod. Σπα και πισίνα υπερχείλισης πάνω από τη θάλασσα. 
Παρέχονται θαλάσσια αθλήματα, γιόγκα, eco dive και θαλάσσιο κέντρο. Ο προσωπικός οικοδεσπότης της βίλας βρίσκεται στη 
διάθεσή σας όλο το 24ωρο προσφέροντας διακριτική και εξατομικευμένη υπηρεσία και διασφαλίζοντας την ανέμελη διαμονή σας. 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 25 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα BB, HB & HB dine around
- Γυμναστήριο, εξοπλισμός καταδύσεων
- HB Dine around: πρόγευμα στο Lime, δείπνα σε εστιατόριο της 
επιλογής σας, μπουκάλα κρασί της επιλογής σας στο δείπνο,  
weekly theme night buffets
- Τένις, γιόγκα, μασάζ

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου και σοκολάτες κατά την άφιξη, 
honeymoon photo σε Baros Photo Frame, δείπνο υπό το φως 
των κεριών, διακόσμηση κρεβατιού

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα, σάουνα 
- Ιστιοσανίδα, κατάδυση

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου
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OZEN BY ATMOSPHERE 5*  - http://ozen-maadhoo.com/
To ξενοδοχείο: Σε ένα νησί γεμάτο φοίνικες στη νότια ακτή Malé Atoll, αυτό το πολυτελές παραθαλάσσιο θέρετρο είναι προσβάσιμο 
με πλοίο από το Διεθνές Αεροδρόμιο Malé. Οι σύγχρονες βίλες με τζακούζι προσφέρουν θέα στον ωκεανό, επίπεδες οθόνες, ιδιωτικούς 
κήπους και υπαίθρια μπάνια. Οι αναβαθμισμένες βίλες, μερικές από τις οποίες είναι χτισμένες πάνω από το νερό, διαθέτουν ιδιωτικές 
πισίνες, σαλόνια και / ή επιπλέον υπνοδωμάτια. 1 έχει μια μικρή κουζίνα. 4 κομψά εστιατόρια, συμπεριλαμβανομένης μιας υποβρύχιας 
επιλογής, καθώς και μια πιτσαρία/μπαρ δίπλα σε εξωτερική πισίνα. Σπα, κέντρο καταδύσεων και γυμναστήριο, καθώς και παιδικό 
κλαμπ. Παρέχονται εκδρομές, εξοπλισμός snorkeling και μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο.
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 45 λεπτά

Παροχές (ALL INCLUSIVE):
- Πρόγευμα με σαμπάνια στο The Palms
- Γεύματα και ποτά αλκολούχα και μη & σνακ σε όλα τα εστιατόρια
- Εξωτική συλλογή κρασιών
- Γυμναστήριο, εξοπλισμός καταδύσεων
- 1 εκδρομή περιπέτειας, 1 ψάρεμα στο ηλιοβασίλεμα, OZEN kids 
club, windsurfing, catamaran, canoe, paddle board 

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι αφρώδους οίνου με καναπεδάκια, μικρή τούρτα, 
αρωματικό μπάνιο με ροδοπέταλα, sunset coctail με σνακ 1 
φορά

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

HURAWALHI MALDIVES RESORT 5* (ADULTS ONLY) - http://ozen-maadhoo.com/
To ξενοδοχείο: Αυτό το πολυτελές θέρετρο μόνο για ενήλικες σε ένα καταπράσινο ιδιωτικό νησί στην Ατόλη Lhaviyani απέχει 40 
λεπτά με το υδροπλάνο από το διεθνές αεροδρόμιο Velana. Διαθέτοντας επιπλωμένα καταστρώματα, οι κομψές παραθαλάσσιες βίλες 
διαθέτουν πρόσβαση στο Internet, επίπεδες οθόνες και ηχεία Bluetooth, καθώς και ψυγεία κρασιού, μίνι μπαρ και μηχανές εσπρέσο. 
Μερικά διαθέτουν ιδιωτικές πισίνες. Υπάρχουν επίσης πολυτελείς βίλες με υπερχείλιση που φθάνουν από ένα ξύλινο πεζόδρομο. 
Υπάρχουν 5 εστιατόρια και μπαρ, όπως ένα υποβρύχιο εστιατόριο και ένα μπαρ με σαμπάνια. Άλλες παροχές περιλαμβάνουν σπα, 
γυμναστήριο και τένις, καθώς και πισίνα, θαλάσσια σπορ και κέντρο καταδύσεων. 
Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Υδροπλάνο - Διάρκεια μεταφοράς: 40 λεπτά

Παροχές:
- Διαθεσιμότητα BB, HB, FB & ALL INCL. 
- Γυμναστήριο, εξοπλισμός καταδύσεων
- Στο all inclu. 10% Discount για A La Carte Food Menus (εκτός 
του 5.8 Undersea Restaurant), 1 σαμπάνια, sunset cruise, 30λεπτο 
μάθημα καταδύσεων, windsurfing - Θαλάσσιος εξοπλισμός
- Τένις, γιόγκα

Παροχές Νεόνυμφων:
- Μπουκάλι σαμπάνιας, εξωτικά φρούτα και λουλούδια στο 
υπνοδωμάτιο κατά την άφιξη, voucher spa για 15λεπτο μασάζ 
κεφαλής & χεριών 

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίουPL
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GILI LANKAFUSHI 5*  - http://gili-lankanfushi.com/
To ξενοδοχείο: Φωλιασμένο σε τροπικούς κήπους, αυτό το πολυτελές θέρετρο βρίσκεται σε ένα ήσυχο, ιδιωτικό νησί στη Λεκάνη 
της Θάλασσας. Με φυσικά υλικά και ξύλινα πατώματα, οι κομψές, υπερχείλισμένες βίλες προσφέρονται στο νησί. Διαθέτουν υπαίθρια 
σαλόνια και βεράντες στον τελευταίο όροφο, δωρεάν Wi-Fi και επίπεδες οθόνες. Οι αναβαθμισμένες βίλες προσφέρουν τραπεζαρία, 
ιδιωτικά σκάφη με κινητήρα ή / και μίνι κελάρια κρασιών. Ορισμένα περιλαμβάνουν προσωπικούς μπάτλερς, χώρους σπα και αίθουσες 
κινηματογράφου. Οι εξαιρετικές επιλογές για φαγητό στην παραλία περιλαμβάνουν ιαπωνική κουζίνα και τοπικά θαλασσινά. Υπάρχει 
πισίνα, κινηματογράφος και σπα, υπερυψωμένο μπαρ και ένα κελάρι κρασιού / σοκολάτας. 

Μεταφορές από το αεροδρόμιο στο ξενοδοχείο και 
αντίστροφα
- Ταχύπλοο - Διάρκεια μεταφοράς: 25 λεπτά

Παροχές (HALF BOARD):
- Γεύμα και ποτά
- Ποδηλασία, βιβλιοθήκη, ιστιοσανίδα
- Γυμναστήριο, σάουνα
- Καταστήματα στις εγκαταστάσεις

Παροχές Νεόνυμφων (minimum 5 νύχτες):
- Mικρή τούρτα, δείπνο στην ακτή, ανέσεις καλοσωρίσματος, 
δώρο στην αναχώρηση. *Στις 5 νύχτες, ένα μπουκάλι λευκό ή 
κόκκινο κρασί κατά τη διάρκεια του ρομαντικού δείπνου

Επιπρόσθετες Προαιρετικες Παροχές:
- Κέντρο ευεξίας και σπα, μασάζ
- Ιστιοσανίδα, κανό
- Ψάρεμα, κολύμβηση με αναπνευστήρα, κατάδυση 

**Απαραίτητη η ληξιαρχική πράξη γάμου εντός 6μηνου από 
την τέλεση του μυστηρίου

PL
UT
ON
 TR
AV
EL
 &
 TO
UR
S


