
 
 

 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS, 5 διανυκτερεύσεις σε δωμάτιο της επιλογής σας, 
All Inclusive The Fushi Plan 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 ανάλογες επιβαρύνσεις  
 

M.H.T.E. 1247 E 60000025900  
 

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  
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