
 
 

 

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

 

SIYAM WORLD 

 

Σχεδιασμένο για ζευγάρια που αγαπούν τη διασκέδαση, άτομα που αναζητούν ρομαντισμό, οικογένειες ή 

μεγαλύτερες ομάδες φίλων, με την ελευθερία να περιφέρονται, να κοινωνικοποιούνται και να συμμετέχουν σε 

μια νησιωτική κοινότητα. Το Siyam World είναι ένα από τα μεγαλύτερα νησιά στις Μαλδίβες που διαθέτει  βίλες 

με νεροτσουλήθρα και εντυπωσιακές κατοικίες. Το θέρετρο μπορεί να υπερηφανεύεται για μια δελεαστική 

ποικιλία από 21 κατηγορίες καταλυμάτων από βίλες ενός έως έξι υπνοδωματίων, κιόσκια και κατοικίες The 

Beach House Collection, που εκτείνονται από 89 έως 3.000 τετραγωνικά μέτρα.  

Βρίσκεται στη δημοφιλή Ατόλη Noonu, το θέρετρο είναι προσβάσιμο με απευθείας πτήση με υδροπλάνο 40 

λεπτών από το Διεθνές Αεροδρόμιο Velana και είναι επίσης προσβάσιμο με εσωτερική πτήση 30 λεπτών προς 

το αεροδρόμιο Maafaru, σε συνδυασμό από 15 λεπτά ταξίδι με ταχύπλοο.   

 

 

 

SIYAM WORLD 5* 

ΠΑΚΕΤΟ 

8ΗΜΕΡΕΣ/5ΝΥΧΤΕΣ 

LAGOON VILLA WITH 

POOL + SLIDE                  

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

WATER VILLA WITH 

POOL+ SLIDE  

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

OCEAN VILLA WITH 

POOL + SLIDE               

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

REEF  VILLA WITH POOL 

+ SLIDE                               

PREMIUM ALL 

INCLUSIVE 

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 

21/07-31/10 2.390€ 390€ 2.510€ 410€ 2.620€ 435€ 2.740€ 455€ 

- Παροχές νεόνυμφων: Ένα μπουκάλι αφρώδη οίνο, καλάθι με φρούτα στο δωμάτιο, ένα πρωινό σερβιριζόμενο 

στο δωμάτιο ανά διαμονή, διακόσμηση κρεβατιού, μία τούρτα 

- Μεταφορές από/ προς το αεροδρόμιο με συνδυασμό εσωτερικής πτήσης και Speedboat 

- ΠΡΟΣΦΟΡΑ:  Οι τιμές για την περίοδο 21/7-31/10 περιέχουν 15% ΕΚΠΤΩΣΗ στην τιμή του δωματίου και ΔΩΡΕΑΝ 
μεταφορές από / προς το αεροδρόμιο. Ισχύουν για κρατήσεις που θα πραγματοποιηθούν έως τις 31/10/2022  

https://www.sunsiyam.com/siyam-world/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/lagoon-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/lagoon-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/water-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/water-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/ocean-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/ocean-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/reef-villa-with-pool-slide/
https://www.sunsiyam.com/siyam-world/accommodation/reef-villa-with-pool-slide/

