DHIGALI MALDIVES
Το Dhigali βρίσκεται στην ατόλη Raa και αποτελεί την ιδανική επιλογή για να περάσετε έναν αξέχαστο μήνα
του μέλιτος αφού το ηλιόλουστο τοπίο, με τις μαγικές λευκές παραλίες, τα πεντακάθαρα νερά, τους
πολύχρωμους υφάλους αποτελούν το ιδανικό σκηνικό για μοναδικές εμπειρίες!
Οι βίλες Castaway και τα μπανγκαλόου που είναι χτισμένα πάνω στη θάλασσα βρίσκονται στην κρυστάλλινη
περίμετρο του νησιού. Ο πολύχρωμος ύφαλος, η λευκή άμμος, τα κρυστάλλινα νερά σε συνδυασμό με το
ζεστό καλωσόρισμα και την υψηλού επιπέδου εξυπηρέτηση δημιουργούν μια πραγματικά υπέροχη εμπειρία
στο νησί.

DHIGALI MALDIVES 5*
ΠΑΚΕΤΟ
8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ
ΕΠΟΧΙΚΟΤΗΤΑ

-

BEACH BUNGALOW
PREMIUM ALL INCLUSIVE
ΤΙΜΗ
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΑΤΟΜΟΥ ΣΕ
ΝΥΧΤΑ Α/Α
2ΚΛΙΝΟ
ΔΙΚΛΙΝΟ

01 ΑΠΡ – 30 ΑΠΡ

2140

275

01 ΜΑΥ – 31 ΟΚΤ

2050

250

DELUXE BEACH BUNGALOW
PREMIUM ALL INCLUSIVE
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ
ΝΥΧΤΑ Α/Α
ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ
ΔΙΚΛΙΝΟ

2270
2190

300
280

WATER VILLA
PREMIUM ALL INCLUSIVE
ΕΠΙΠΛΕΟΝ
ΤΙΜΗ ΑΤΟΜΟΥ
ΝΥΧΤΑ Α/Α
ΣΕ 2ΚΛΙΝΟ
ΔΙΚΛΙΝΟ

2540
2470

350
330

Οι τιμές ισχύουν για κρατήσεις έως 30/04/21
Από 16/06 έως και 15/09 ισχύει επιβάρυνση αεροπορικών εισιτηρίων +100 ευρώ
Παροχές νεόνυμφων :Σαμπάνια ΜΟΕΤ + 1 συσκευασία του εξαιρετικού καφέ του ξενοδοχείου + 1 κουτί σοκολατάκια +
Πακέτο ΣΠΑ προσαρμοσμένο για εσάς
Ειδική προσφορά για οικογένειες - μέχρι 2 παιδιά δωρεάν διαμονή σε δωμάτιο με 2 ενήλικες (καταβάλλονται μόνο
αεροπορικά εισιτήρια ( καθώς και ο τοπικός φόρος)
Ειδική τιμή με έκπτωση για 3 άτομο σε Δίκλινο
Μεταφορά με Υδροπλάνο ή με εσωτερική πτήση και ταχύπλοο

Περιλαμβάνονται : αεροπορικά εισιτήρια με την TURKISH AIRLINES , 5 διανυκτερεύσεις , μεταφορές από και προς
το αεροδρόμιο , τοπικοί φόροι ,ΦΠΑ , ασφάλεια αστικής ευθύνης , ειδικές παροχές νεόνυμφων , ηλεκτρονικό και
έντυπο υλικό του προορισμού
Δεν περιλαμβάνονται φόροι αεροδρομίων 390 ευρώ , προσωπικά έξοδα , οτιδήποτε δεν αναφέρεται
Δυνατότητα επιλογής QATAR AIRWAYS ή EMIRATES με ανάλογες επιβαρύνσεις
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