
 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

SUN SIYAM OLHUVELI  

 

Το παραδοσιακό στυλ των Μαλδιβών συναντά το μοντέρνο ντιζάιν στο ξενοδοχείο Sun Siyam Olhuveli!!! 

Τα δωμάτια εμπνευσμένα και διακοσμημένα σε παραδοσιακό στυλ αλλά και οι κομψές σύγχρονες βίλες, 

σχεδιασμένες για να καλύψουν κάθε σας ιδιοτροπία. Υπάρχουν τρεις πισίνες για να διαλέξετε, 

συμπεριλαμβανομένης μιας πισίνας υπερχείλισης μόνο για ενήλικες που δεν αποτυγχάνει ποτέ να 

εντυπωσιάσει – αλλά η λιμνοθάλασσα μπορεί να σας παρασύρει στην περιπέτεια. 

Όλες οι μέρες σας εδώ ξεκινούν από το νερό… είτε πρόκειται για αλεξίπτωτο, kitesurfing ή κατάδυση, υπάρχουν 

αμέτρητοι τρόποι να παραμείνετε δραστήριοι που θα σας κάνουν να “σπαταλήσετε” ευχάριστα τον χρόνο σας 

κατά τη διαμονή σας.  

Η εξαιρετική κουζίνα έχει τον ωκεανό στην καρδιά της, με δημιουργικά μενού που σερβίρονται σε διάφορα 

εστιατόρια και μπαρ, όλα παρασκευασμένα από σεφ παγκόσμιας κλάσης. 

Σε μόλις 45 λεπτά από το αεροδρόμιο, με ταχύπλοο θα βρεθείτε στο resort!!!  

 

 

 

 

 

 

 

 

SUN SIYAM OLHUVELI  4* SUPERIOR 
ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 
DELUXE ROOM   

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

GRAND BEACH VILLA 

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 
WATER VILLA        

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

DELUXE WATER VILLA   

ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
01/06-31/07 +        

01-30/09 
1.340€ 117€ 1.650€ 174€ 1.770€ 195€ 1.830€ 206€ 

01-31/08 +          

01-31/10 

1.550€ 155€ 1.785€ 198€ 1.950€ 227€ 2.000€ 238€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι κρασί, καλάθι με φρούτα στο δωμάτιο, διακόσμηση δωματίου, μία 

τούρτα, ένα σπέσιαλ δείπνο με a ll cart menu τριών πιάτων  

- Επιβάρυνση All Inclusive 66€ το άτομο την ημέρα 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με Speedboat 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 60 μέρες πριν την αναχώρηση 

 

https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/
https://www.sunsiyam.com/resorts/olhuveli-maldives/accommodation/
https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-olhuveli/accommodation/grand-beach-villa/
https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-olhuveli/accommodation/water-villa/
https://www.sunsiyam.com/sun-siyam-olhuveli/accommodation/deluxe-water-villa/


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

 

FINOLHU MALDIVES 

  

Υπάρχουν κάποιες εμπειρίες που δεν ξεχνάς ποτέ…!!! 

Το θέρετρο Finolhu στις Μαλδίβες σας προσφέρει τέτοιες εμπειρίες. Απλά φανταστείτε ότι κάθεστε στη βεράντα 

της ιδιωτικής σας βίλας το ηλιοβασίλεμα και ξαφνικά κολυμπάει ένα σαλάχι. Ή κάνετε κολύμβηση με 

αναπνευστήρα στη θάλασσα το πρωί και σας υποδέχεται μια πολύχρωμη χελώνα. Στο Finolhu ζείτε στα 

πρόθυρα ενός πολύ ξεχωριστού κόσμου: η θάλασσα είναι ο μεγαλύτερος φυσικός βιότοπος στον κόσμο. Και 

εδώ στην Ατόλη Baa – που προστατεύεται από την UNESCO ως καταφύγιο βιόσφαιρας – τα χρώματα των 

κοραλλιών και των ψαριών ξεδιπλώνουν την πολύ ιδιαίτερη μαγεία τους. Το 

Finolhu είναι ένα μέρος των ονείρων, τόσο στην παραλία όσο και στο νερό. Ελάτε 

λοιπόν και μοιραστείτε τα όνειρά σας μαζί μας! Ανυπομονούμε να σας 

καλωσορίσουμε! Ό,τι σημαίνει ευτυχία για εσάς, θα το βρείτε στο Finolhu! 

 

 

FINOLHU BAA ATOL 5* 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 

LAGOON VILLA               

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

BEACH VILLA  

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

PRIVATE POOL VILLA                 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

OCEAN POOL VILLA                               

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

01-30/09 2.400€ 250€ 2.750€ 320€ 2.990€ 365€ 3.170€ 400€ 

17/07-31/08 2.775€ 320€ 3.080€ 385€ 3.370€ 440€ 3.590€ 485€ 

01-31/10 2.895€ 350€ 3.200€ 410€ 3.510€ 470€ 3.745€ 520€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο, ένα σετ καλλυντικών για το μπάνιο ,μία τούρτα, ένα 

ρομαντικό δείπνο σε εστιατόριο του ξενοδοχείου 

- Επιβάρυνση ημιδιατροφής 88€, πλήρης διατροφής 175€ και All Inclusive 225€ 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με συνδυασμό εσωτερικής πτήσης και Speedboat ή με υδροπλάνο 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 60 μέρες πριν την αναχώρηση 

 

https://www.finolhu.com/
https://www.finolhu.com/villas/lagoon-villa/
https://www.finolhu.com/villas/beach-villa/
https://www.finolhu.com/villas/private-pool-villa/
https://www.finolhu.com/villas/ocean-pool-villa/


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

Mövenpick Resort Kuredhivaru Maldives 

 

Στην καρδιά της παρθένας Ατόλης Noonu, μία από τις πιο ήσυχες ατόλες των Μαλδίβων, το Mӧvenpick Resort 

Kuredhivaru Maldives είναι ένα πολυτελές θέρετρο που προσφέρει στους επισκέπτες υπηρεσίες πέντε αστέρων 

που είναι πλήρως εξατομικευμένες στις ανάγκες σας. Σχεδιασμένο ως προορισμός για χαλαρωτικές και 

αναζωογονητικές αποδράσεις, αυτό το πολυτελές θέρετρο στις Μαλδίβες προσφέρει υψηλό βαθμό 

ιδιωτικότητας και μια σειρά από πολυτελείς βίλες που βρίσκονται τόσο πάνω από το νερό όσο και στην 

παραλία.  

Αυτή η τροπική όαση συνδυάζει άνεση και στυλ, με την εξωτερική πισίνα υπερχείλισης με θέα στο ηλιοβασίλεμα, 

το Sun Spa by Esthederm, το γυμναστήριο, το παιδικό κλαμπ, τα κέντρα καταδύσεων και θαλάσσιων σπορ και 

πέντε επιλογές για φαγητό.  

Απέχει μόνο 45 λεπτά από το διεθνές αεροδρόμιο του Μαλέ με υδροπλάνο.  

 

 

  

MOVENPICK KUREDHIVARU 5* LUX  

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 

OVERWATER POOL VILLA LAGOON                 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

BEACH POOL SUITE   

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

OVERWATER POOL VILLA OCEAN SUNRISE 

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

2ΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

01/05-30/09 2.315€ 260€ 2.470€ 290€ 2.680€ 335€ 

01-31/10 2.550€ 310€ 2.700€ 340€ 2.910€ 380€ 

- Παροχές νεονύμφων: Ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο, καλάθι με φρούτα κατά την άφιξη, ρομαντική διακόσμηση δωματίου, 

ρομαντικό barbeque δείπνο με κεριά πάνω στην παραλία και ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο 

- Επιβάρυνση ημιδιατροφής 130€, πλήρης διατροφή 175€, All Inclusive 210€ το άτομο την ημέρα 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με συνδυασμό εσωτερικής πτήσης και Speedboat 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 60 μέρες πριν την αναχώρησή 

https://www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/resort-kuredhivaru/overview/
https://www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/resort-kuredhivaru/rooms/#room-19223
https://www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/resort-kuredhivaru/rooms/
https://www.movenpick.com/en/asia/maldives/kuredhivaru/resort-kuredhivaru/rooms/


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

 

OBLU XPRIENCE AILAFUSHI 

 

Το OBLU XPERIENCE AILAFUSHI αναδεικνύει τη ζωή σε τροπικά νησιά μέσω έξυπνων υπηρεσιών, παιχνιδιάρικου 

σχεδιασμού και αναζωογονητικές εμπειρίες.  

Ailafushi σημαίνει οικογενειακό νησί στην τοπική διάλεκτο του Ντιβέχι. Απολαύστε τις φωτεινές, χαρούμενες βίλες 

– όλες με άμεση πρόσβαση στην παραλία ή στη λιμνοθάλασσα. 

Χαζέψτε γύρω από την πισίνα των 1000 τ.μ. ή απομακρυνθείτε στο μπλε του ωκεανού. Νιώστε τις ρομαντικές 

δονήσεις σε ένα δείπνο στην παραλία με αστέρια στο Copper Pot Food Truck. Πιείτε, ψωνίστε και 

κοινωνικοποιηθείτε στο La Promenade. Γίνετε η ντίβα της πίστας με ζωντανές παραστάσεις DJ κάθε βράδυ. 

Εξερευνήστε μια υδάτινη χώρα των θαυμάτων – κάνοντας κανό στην εκθαμβωτική λιμνοθάλασσα ή κολύμβηση 

με αναπνευστήρα στον κοραλλιογενή ύφαλο. 

Άφθονη διασκέδαση και πάρτι για μικρά παιδιά στο πολυεπίπεδο παιδικό κλαμπ με το σνακ μπαρ. 

Αφήστε τις ανησυχίες σας πίσω στο ELE | NA The Spa – με μοναδικό κοινό σπα κήπου και 

εγκαταστάσεις σάουνας με θέα στον ωκεανό. 

Απλά ακαταμάχητο! 

Μια διαδρομή 15 λεπτών με ταχύπλοο από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Μαλέ σας μεταφέρει στο νησί Ailafushi.  

 

OBLU XPERIENCE AILAFUSHI 4*  

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 
OCEAN VIEW - THE FUSHI PLAN BEACH VILLA - THE FUSHI PLAN WATER VILLA - THE FUSHI PLAN 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

2ΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

2ΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 

2ΚΛΙΝΟ 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

01/06 -31/10 1.490€ 191€ 1.620€ 213€ 1.770€ 240€ 

- Παροχές The Fushi Plan: Ζητήστε μας τον κατάλογο με τα περιλαμβανόμενα του προγράμματος The Fushi Plan 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με Speedboat 

NEW RESORT  

https://www.coloursofoblu.com/oblu-xperience-ailafushi
https://www.coloursofoblu.com/oblu-xperience-ailafushi
https://www.coloursofoblu.com/oblu-xperience-ailafushi
https://www.coloursofoblu.com/oblu-xperience-ailafushi


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

 

SIYAM WORLD 

 

Σχεδιασμένο για ζευγάρια που αγαπούν τη διασκέδαση, άτομα που αναζητούν ρομαντισμό, οικογένειες ή 

μεγαλύτερες ομάδες φίλων, με την ελευθερία να περιφέρονται, να κοινωνικοποιούνται και να συμμετέχουν σε 

μια νησιωτική κοινότητα. Το Siyam World είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά στις Μαλδίβες που διαθέτει βίλες 

με νεροτσουλήθρα και εντυπωσιακές κατοικίες. Το θέρετρο μπορεί να υπερηφανεύεται για μια δελεαστική 

ποικιλία από 21 κατηγορίες καταλυμάτων από βίλες ενός έως έξι υπνοδωματίων, κιόσκια και κατοικίες The 

Beach House Collection, που εκτείνονται από 89 έως 3.000 τετραγωνικά μέτρα. 

Βρίσκεται στη δημοφιλή Ατόλη Noonu, το θέρετρο είναι προσβάσιμο με απευθείας πτήση με υδροπλάνο 40 

λεπτών από το Διεθνές Αεροδρόμιο Velana και είναι επίσης προσβάσιμο με εσωτερική πτήση 30 λεπτών προς 

το αεροδρόμιο Maafaru, σε συνδυασμό από 15 λεπτά ταξίδι με ταχύπλοο.  

 

 

 

 

SIYAM WORLD 5* 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 

LAGOON VILLA WITH 

POOL + SLIDE                  

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

WATER VILLA WITH 

POOL+ SLIDE   

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

OCEAN VILLA WITH 

POOL + SLIDE               

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

REEF VILLA WITH POOL 

+ SLIDE                               

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

21/05-20/07 2.565€ 345€ 2.665€ 368€ 2.770€ 390€ 2.870€ 410€ 

21/07-31/10 2.770€ 390€ 2.890€ 410€ 2.995€ 435€ 3.115€ 455€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο, καλάθι με φρούτα στο δωμάτιο, ένα πρωινό σερβιριζόμενο 

στο δωμάτιο ανά διαμονή, διακόσμηση κρεβατιού, μία τούρτα 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με συνδυασμό εσωτερικής πτήσης και Speedboat 

- ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 60 μέρες πριν την αναχώρηση 

https://www.sunsiyam.com/siyam-world/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/lagoon-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/lagoon-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/water-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/water-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/ocean-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/ocean-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/reef-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/reef-villa-with-pool-slide/


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

KURAMATHI MALDIVES  

 

Το Kuramathi Maldives βρίσκεται στην ατόλη Rasdhoo και προσφέρει μια εμπειρία διακοπών σε ένα 

εξωτικό περιβάλλον που όσοι βρεθούν εκεί θα βιώσουν την απόλυτη μαγεία. Είτε είστε ζευγάρι σε μια 

ρομαντική      απόδραση ή μια οικογένεια που επιθυμεί να απολαύσει ποιοτικό χρόνο μαζί, το 

Kuramathi έχει κάτι για εσάς. Μπορείτε να απολαύσετε υπέροχες θεραπείες σπα, να περάσετε ένα 

απόγευμα εξερευνώντας ζωντανούς    υφάλους, να δοκιμάσετε νέες γαστρονομικές εμπειρίες και 

πολλές άλλες συναρπαστικές δραστηριότητες. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

KURAMATHI 4* SUPERIOR 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 
BEACH VILLA – ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ  BEACH BUNGALOW- ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

20/07-31/10  1.490€ 189€ 1.620€ 210€ 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 
SUPERIOR BEACH VILLA – ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ WATER VILLA   - ΠΛΗΡΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝO ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ KAT’ΑΤΟΜΟ ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΝΥΧΤΑ 

20/07-31/10  1.710€ 230€ 2.130€ 310€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι κρασί, σοκολατάκια ή μακαρόν στο δωμάτιο, διακόσμηση δωματίου  

- Μεταφορά με Speedboat 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Ένα παιδί ηλικίας 0-11,99 ΕΤΩΝ Διαμένει ΔΩΡΕΑΝ στο δωμάτιο των γονιών. Ισχύει για 

κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/07/22 

- Δύο παιδιά ηλικίας 0-11,99 ετών διαμένουν ΔΩΡΕΑΝ σε Two Bedroom Beach House. Ισχύει για 

κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 31/07/22 
 

 

https://www.kuramathi.com/
https://www.kuramathi.com/guest-villas/beach-villas.html
https://www.kuramathi.com/guest-villas/beach-bungalows.html
https://www.kuramathi.com/guest-villas/superior-beach-villas.html
https://www.kuramathi.com/guest-villas/water-villas.html


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

PARADISE ISLAND RESORT & SPA  

 

 Καλωσήρθατε σ’ ένα καταπληκτικό περιβάλλον από γαλαζοπράσινα νερά!!! 

Φανταστείτε ένα απομονωμένο νησί με φωτεινές λευκές παραλίες, μια λιμνοθάλασσα πλημμυρισμένη από 

βαθύ μπλε και γαλαζοπράσινα, και υψηλούς φοίνικες καρύδας να λικνίζονται στο αεράκι. Ένα διάδρομος από 

πλακόστρωτα μονοπάτια διασχίζει τις καταπράσινες εκτάσεις, που συνδέουν τα καταλύματα μπροστά στον 

ωκεανό, τα γκουρμέ εστιατόρια, τις αθλητικές εγκαταστάσεις και ένα εκπληκτικό ΣΠΑ. Αυτό είναι το Paradise 

Island Resort & Spa - ένα πολυτελές θέρετρο στις Μαλδίβες όπου 

σας περιμένουν αξέχαστες εμπειρίες. 

Το θέρετρο Paradise Island Resort βρίσκεται στην North Malé Atoll 

και απέχει μόλις 15 λεπτά με speed boat από το διεθνές αεροδρόμιο. 

 

 

 

 

 

                                                                     PARADISE ISLAND RESORT & SPA 4*+           FAMILY FRIENDLY 

HOTEL  
ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 
BEACH VILLA 

ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗ 
DLX BEACH POOL 

VILLA 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

WATER VILLA 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

WATER VILLA JACUZZI 

ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

01/06-31/07 +    

01-30/09 
1.295€ 145€ 1.930€ 270€ 2.180€ 325€ 2.455€ 380€ 

01/08-31/08 +    

01-31/10 
1.440€ 175€ 1.920€ 265€ 2.160€ 320€ 2.480€ 375€ 

- Παροχές νεονύμφων: Ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο, καλάθι με φρούτα στο δωμάτιο 

- Μεταφορές με speedboat  

- Επιβάρυνση για All Inclusive 85€ το άτομο την ημέρα 

- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: Οι ανωτέρω τιμές περιέχουν έκπτωση στην τιμή του δωματίου και ΔΩΡΕΑΝ αναβάθμιση 

διατροφής σε συγκεκριμένες κατηγορίες δωματίου και αφορούν κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως 

τις 31/07/2022  

https://www.villahotels.com/paradise-island/
https://www.villahotels.com/paradise-island/accommodation/pi-beach-villa/
https://www.villahotels.com/paradise-island/accommodation/deluxe-beach-pool-villa/
https://www.villahotels.com/paradise-island/accommodation/deluxe-beach-pool-villa/
https://www.villahotels.com/paradise-island/accommodation/water-villa/
https://www.villahotels.com/paradise-island/accommodation/water-villa-with-whirlpool/


 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πλήρη Διατροφή καθημερινά, μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο, τοπικοί φόροι, 
ΦΠΑ, ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και έντυπο υλικό του προορισμού   

Δεν περιλαμβάνονται: Φόροι αεροδρομίων 440 ευρώ, προσωπικά έξοδα, οτιδήποτε δεν αναφέρεται  
Δυνατότητα επιλογής ταξιδιού με TURKISH AIRLINES ή EMIRATES με τις ανάλογες επιβαρύνσεις  

 
 

VELASSARU MALDIVES 

 

Απαλή λευκή άμμος, κρυστάλλινες θάλασσες. Μια τέλεια πανέμορφη λιμνοθάλασσα με εκπληκτική θέα στο 

ηλιοβασίλεμα. Κομψά ιδιωτικά καταφύγια διάσπαρτα κατά μήκος της ακτογραμμής. Πέντε εστιατόρια και δύο 

μπαρ που προσφέρουν γκουρμέ γεύσεις από όλο τον κόσμο. Εξερευνήστε τους γεμάτους κοραλλιογενείς 

υφάλους μας, κάντε κρουαζιέρα πέρα από τον ορίζοντα ή απλώς χαλαρώστε στις τέλειες παραλίες στις 

Μαλδίβες. 

Το ξενοδοχείο Velassaru Maldives βρίσκεται στη Νότια Ατόλη του Μάλε, σε απόσταση 25 λεπτών με το ταχύπλοο 

από το Διεθνές Αεροδρόμιο. 

  

 

 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 

DELUXE BUNGALOW        

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

DELUXE VILLA               

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

BEACH VILLA                

ΜΕ ΠΡΩΙΝΟ 

WATER BUNGALOW 

WITH POOL - ΜΕ 

ΠΡΩΙΝΟ 

ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ   

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ 

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 
KAT’ΑΤΟΜΟ   

ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ 
ΕΠΙΠΛΕΟΝ 

ΝΥΧΤΑ 

01/05-31/10 1.310€ 130€ 1.450€ 157€ 1.840€ 235€ 2.370€ 340€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι σαμπάνιας, Tapas στο Chill Bar με 2 ποτήρια αφρώδες κρασί, Δώρο ένα 

πακέτο της εταιρείας L’ Occitane, Έκπτωση 25USD για θεραπεία SPA το άτομο 

- Επιβάρυνση Ημιδιατροφή 90€, Πλήρης Διατροφή 140€, All Inclusive 210€ το άτομο την ημέρα 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με Speedboat 

- ΕΙΔΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ: ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ 11/5 - 31/10 ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΗΜΙΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΔΩΡΕΑΝ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΓΙΑ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΟΥΝ ΕΩΣ 28/02/22 

 

VELASSARU MALDIVES 5* 

http://www.velassaru.com/accommodations--
http://www.velassaru.com/accommodations--
http://www.velassaru.com/accommodations--
http://www.velassaru.com/accommodations--
http://www.velassaru.com/

