Royal Island Resort & Spa 5*

Royal Island se nachází na ostrově Horubadhoo na Baa Atolu a
je obklopen křišťálově modrou lagunou, krásnými stromy
Banyan Tree, bujnými křovinami a jemným bílým pískem. Má
rozlohu 800 x 220 m a od hlavního města Male je vzdálen cca
75km. Transfer na ostrov trvá rychlou lodí cca 2 hod a 20 min.,
hydroplánem cca 35 minut. V měsících květen až červenec, kdy
je zdejší klima ovlivněno jihozápadními monzuny, jsou zde skvělé
podmínky na pozorování žraloků, velryb, či mant.
Resort nabízí svým klientům několik restaurací a barů. Tradiční
maledivské lahůdky na úrovni vám nabídne restaurace
"Maakanaa", kde se servírují vynikající pokrmy, plné delikátních
exotických chutí. Restaurace "Raabondhi" vám zase nabízí
elegantní venkovní posezení. Míchaný koktejl, či odpolední čaj o
páté vám zase přichystají v několika barech: "Boli Bar", "Fun
Pub", "Pool Bar" nebo "Palm Terrace". Dále je zde k dispozici
wellness centrum, lázně Aramu Spa, 2 tenisové kurty, kurty na
squash, včetně osobního trenéra atd. Royal Island & Spa nabízí
svým hostům různé aktivity na ostrově i mimo něj. Můžete
například šnorchlovat na soukromém ostrově s nabídkou
barbecue, potápět se, rybařit, či využít windsurfing, vodní
lyžování, vodní skútr, wakeboard, výlety katamaránem, jízdy na
banánu, badminton, šipky, pingpong, volejbal, kulečník, či biliár.
Hotelový komplex nabízí celkem 150 pokojů. Luxusní Beach
vily naleznete u překrásné písčité pláže. Všechny vilky jsou
postavené z exotického dřeva Merbau, charakteristického pro
zdejší lokalitu a nabízí úchvatné výhledy na Indický oceán.
President Suites poskytují magickou krásu. Jsou velmi prostorné,
moderní a komfortní. K základnímu vybavení patří klimatizace,
sociální zařízení, minibar, TV se satelitním příjmem, telefon s
přímou volbou, hudební kanál a další vybavení.

Termín

Počet nocí

Stravování

Transfery

Ubytování

Dospělá osoba

Dítě do 1,99 let

Dítě 2 – 11,99 let

03.06.-31.07. 2022

7

Plná penze

Letadlo + loď

Beach Villa

od 42 900 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

03.06.- 31.07. 2022

7

Al inclusive

Letadlo + loď

Beach Villa

od 53 400 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

03.06.- 31. 07. 2022

10

Plná penze

Letadlo + loď

Beach Villa

od 49 600 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

03.06.- 31. 07. 2022

10

Al Inclusive

Letadlo + loď

Beach Villa

od 64 700 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

03.06.- 31. 07. 2022

12

Plná penze

Letadlo + loď

Beach Villa

od 54 000 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

03.06.- 31. 07. 2022

12

Al Inclusive

Letadlo + loď

Beach Villa

od 72 000 Kč

2500 Kč

od 26500 Kč

Keňa

Vietnam

Peru

JAR

Japonsko

Další atraktivní exotické
destinace, do kterých
rovněž pořádáme naše
zajímavé poznávací
speciální a propagační
akce.

Kostarika

Filipíny
Barma

Seychely

Mexiko

Srí Lanka

a řada dalších destinací …

Speciální a propagační akce naleznete na stránkách:
www.objevteasii.cz
nabídky z kontinentu Asie: www.objevteafriku.cz
nabídky z kontinentu Amerika: www.objevtejizniameriku.cz
nabídky z kontinentu Asie:

Veškeré informace a další nabídky naleznete na naší hlavní web. stránce www.ckpremium.cz

V případě, že vás žádná nabídka nezaujme,
můžeme vám připravit nabídku dle vašich
konkrétních individuálních požadavků.

Těšíme se na Vás

