
 
 

 

Περιλαμβάνονται: Αεροπορικά εισιτήρια με την QATAR AIRWAYS σε οικονομικό ναύλο, 5 διανυκτερεύσεις σε 
δωμάτιο της επιλογής σας, Πρωινό 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  
 

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/

