
 
 

 

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  

 
M.H.T.E. 1247 E 60000025900  

 

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/

