
 
 

 

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  
 

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/
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