
DHONVELI  Beach and Spa Chaya Island  - Észak Malé Atoll  
( 3-4 csillagos ) A zárt belső laguna miatt ideális gyermekes családoknak is !  
 
A 600 m x 100 m területű sziget az Észak-Male Atoll délkeleti részén fekszik. A transzfer a repülőtérről 
kb. 25 perc gyorshajóval.  

 

 

Szobák szolgáltatásai . 148 szoba van , mindegyikben az alap ellátás a következő:   Fürdőszoba, 
zuhanyozó - Wc, légkondicionálás, ventilátor, kábel-TV, telefon, hajszárító, minibár és tengerre néző 
terasz. Külön felár ellenében foglalható vízre épült bungaló és nagyobb méretű suite is. 
Szolgáltatások: A jellegzetes helyi stílusú szállodában a vendégek rendelkezésére áll recepció, 3 
étterem, 3 bár, ajándéküzlet, fodrászat. A kertben édesvízű úszómedence és külön gyermekmedence. 
Napernyők, napágyak és törölközők a medencénél és a strandon is ingyenesen. Sport és szórakozás: 
Fitness-terem. Térítés ellenében: masszázs, SPA, kivilágítható teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, 
röplabda, kenu, búvárkodás és más vízi sportolási lehetőségek. Ellátás: Félpanzió : minden étkezés 
büfé-rendszerben. Felár ellenében kérhetó teljes ellátás ( büfé-rendszerben ). Valamint ALL 
INCLUSIVE ellátás is : Délutánonként kávé - tea szendvicsekkel. Kimért víz, üdítő, sör, házi bor és 
egyes égetett szeszes italok 10.00 és 24.00 óra között ingyenesen. Extra Bed baby Cot (On 
Request)Rain Coat,Mini bar,Cable TV,Telephone with IDD,Hair Dryer,Hot and Cold Water,Bath 
amenities, Beach/pool towels,Bath towels,Tea / Coffee making facility,Sewing Kit / Vanity Kit,Life 
Jackets,Safety Deposit Box 

 

 



 

Belső lagúna csendes öble a teljes homokos partszakasszal / kb . 200 m hosszan . 

 

 

 



SUPERIOR szoba :24 db , / 60 nm2-s /  2 szintes különálló épületben található, a sziget nyílt óceán 
felőli oldalán . Szintenként 3-3- szoba van mindegyiknek  a terasza vagy az erkélye az óceánra néz. 
Mindegyik szobában légkondi, ventilátor ,Tv, minibar , Tea–kávé készítő, 

 

 

 

 

Őszinte vélemény :  A sziget külső – nyílt óceán felőli oldalához közel, de azért előtte védett kis öblök 

találhatók. Kisebb korall gátakkal és mesterséges kőgátakkal védve. Inkább az ára miatt keresett 

szoba típusok , ahol megfelelő jó színvonalú és berendezésű szobák találhatóak a két szintes 

épületekben . Szintenként 3-3- lakrésszel.  Az előtte lévő part korallos – kevésbé homokos így védő 

cipő viselése ajánlatos. Pipás merülésre és palackos merülésre is ajánlott helyek a közelben a part 

mentén . Ezen oldalról a trópusi naplementében is gyönyörködhetünk .  

Lenti sziget térképen  bal oldalt lent a 301- 324 –s jelzésű épületek .  

 

 

 



 

PARTI BUNGALÓ :  40 db , / 63 nm2-s /  2  lakrész van egy –egy  különálló épületben, a sziget belső 

védett lagúnájára nézve . Mindegyikben légkondi, ventilátor ,Tv, minibar , Tea–kávé készítő,félig 
nyitott kialakítású fürdőszobával,  

 

   

 

Őszinte vélemény : A sziget csendesebb, szél és hullám árnyékos részén épültek ezen iker bungalók, 

tehát egy épületben 2 lakóegység található. Minta fenti képen is látható ha a belső lagúnára nézünk 

akkor a jobb oldali részen egy sorban helyezkednek el ezen épületek., közvetlen a sekély vízű – 

homokos partszakasz mellett.   Ezen részen  homok zsákokkal kell védekezni az emelkedő tengerszint 

miatt / fenti képen /  majd a távolabbi parti bungalók előtt korallos és kiépített keskeny kőgát 

található, ezért ott a fürdőcipő viselése ajánlatos .  Lenti sziget térképen jobb oldalon a 215-232 jelű 

épületek ezek . A középső partszakasz előtti BEACH BUNGALÓK a 203- 214- ig a szélesebb homok part 

előtt vannak ,/ itt is homokzsákokkal védik a partot a hullámzás ellen /  de ezen bungalókban csak 

felár ellenében a helyszínen lehet külön foglalni szabad helyek függvényében .   

 



VÍZRE ÉPÜLT BUNGALÓ : 36 db , / 66 nm2-s /  1  lakrész van egy különálló épületben mely közvetlena 

belső laguna vízére épült, így közvetlen lejárással rendelkezik a vízbe a sziget belső védett lagúnájára 
nézve. Mindegyikben légkondi, ventilátor ,Tv, minibar , Tea–kávé fürdőszobában jacuzzis kád.  

 

   

Belső lagúnára néző vízre épült bungalókból a kilátás a szigeti oldalra : majd a jobb oldali képen , 

ugyanezen vízreépült bungalókból kilátás a közeli másik szigetre a belső öbölben .   

   

Belső lagúnára néző vízre épült bungalók modernebb bútorokkal vannak felszerelve/ lenti sziget  

térképen 836-824 ig / míg a külső nyílt óceánra nézők régebbi , klasszikusabb stílusúak, elegánsabb 

megjelenésűek . /Lenti sziget térképen 801- 823 ig / Mindkettő biztonságos betoncölöpökön áll . 

Apály esetén kb.  70 cm –s vízben, dagály esetén kb. 1 m –s vízben / időjárás függvényében /. Korallos 

az alja , ezért védőcipő viselése ajánlott. Gazdag víz alatti élővilág. Időnként erősebb áramlatok is 

előfordulhatnak ezért inkább a belső rész / lagúna oldal/ ajánlott úszkálásra.    



ŐSZINTE, KORREKT INFORMÁCIÓK :  

Mivel ezen szigetet mi magunk is kipróbáltunk, így leírjuk tárgyilagos véleményünket :  

Jó minőségű 3,5 csillagos sziget , romantikus dús növényzettel a sziget belsejében, jó éttermekkel . 

Maléhoz kb 20 perc hajóval. A sziget a külső korall zátony szélénél van, így egyik oldala nyitott az 

óceánra ahol sok helyen beton védőfalak állnak de ez nem zavaró , valamint egy belső mesterségesen 

kiépített kikötő is. A belső védett lagúnája valamikor nagyon szép lehetett, most is csodás színei 

vannak. Viszont az emelkedő óceán szintje miatt a belső lagúna hófehér homok partját  sok helyen 

homokzsákokkal kell védeni, melyek két sorban helyezkednek el, . Egyik része kint a parton véd, 

másik része mely csak apálykor látszódik, bent a vízben. Ez egyébként  főleg a az öböl közepén lévő 

partszakasznál látható, valamint közvetlen a parton lévő BEACH BUNGALÓK előtt is . Az öböl két 

szélénél zavartalanul be lehet jutni a viszonylag lassan mélyülő homokos parton át a kristálytiszta 

vízbe, de kb. 5-10 m után már mélyül. Ezután a mélyebb szakasz már egy csodálatos de azért nem túl 

dús víz alatti élővilágot rejteget, így szinte az egész belső védett öböl a pipás merülök paradicsoma. 

Ezután újabb , maximum 1 m -s vízmélységű több száz méteres korall mező található, mely csak 

fürdőcipővel járható. Ezen korall fal előtt a lagúna közepén egy lehorgonyzott kis hajó amin a 

szivattyú állomás van, mely az öbölbe, a vízmozgás által elhordott homokot egy víz alatti 

csővezetéken juttatja vissza. Ez egyébként nem zavaró, csak a korrekt információhoz hozzá tartozik. 

Ennek ellenére a belső lagúna, csendes, kristálytiszta vizű, csodálatos színekben pompázik és 

viszonylag gazdag víz alatti élővilággal rendelkezik. Ennél fogva ajánlott inkább kevésbé jó úszóknak, 

gyermekes családoknak, akik a biztonságot, nyugalmat, megbízhatóságot keresik jó ellátás mellett.  

Külső korall zátonyra néző kép a vízre épült bungalóból .   

 



 

 

SZIGET INFORMÁCIÓK :  
 
Caaya Island Dhonveli Four Star  North Malé Atoll, Republic of Maldives. 
TEL . (+960) 664 0055  FAX . (+960) 664 0066 
from Malé: 13KM  by Speed Boat: 20 Minutes   15 Acres 
 HITELKÁRTYÁK : AMEX, Master, Visa   
 
Éttermek .  
 
KOIMALA RESTAURANT,  MAAKANA RESTAURANT ,REHENDHI RESTAURANT 
Breakfast 07.30 – 09.30HRS 
Lunch 12.30 – 14.30HRS 
Dinner 19.30 – 21.30HRS 
*all meals are served in buffet style in all 3 restaurants 
 
RAIYVILAA (Main Bar) - open from 09.00 till the last guest leaves 
RAALHU BAR  - open from 08.30 till the last guest leaves,. 
 
 
 
 
 
 
 



SZOLGÁLTATÁSOK :  
 
SPA: Chavana Spa 
SZÓRAKOZÁSI lehetőségek: Disco night, Live Music, Bingo, Crab Race,Maldivian Cultural show 
 
 
Vízi sportok :  pipás merülés ,  könnyűbúvár merülés  
 
Kirándulások : Visit to Huraa, Island tour in Malé, Half day Island Hopping to Himmafushi & Paradise 
Island Resort, Dolphin watching, Night Fishing,Sunset Fishing, BBQ Kudabandos, Manta Snorkeling, 
Dhoni Sunset 
. 
 
Sportok : Beach Volleyball, Badminton, TennisMini Gym, Table Tennis, Billiard, Darts. 
 
 
SZOBÁK FELSZERELTSÉGE :  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 



 
 

 
 

 



Chaaya Island Dhonveli - Maldives - Food and Bevera ge Restaurant 

  - Food & Beverage  
     The main Garden Restaurant and the ‘Rehendhi’ A-la Carte 
Restaurant serve up a delectable array of international gastronomical 
delights while the Sunset Bar features a commendable selection of 
beverages and aperitifs. 
All Inclusive - What is includedBuffet Breakfast, lunch, dinner, 
Unlimited alcoholic and non-alcoholic beverage services (excluding 
premium liquors, wines, champagne and fresh juices). House wine will 
be served with lunch and dinner. High-rise Tea and midnight snacks. 

   - Koimala Garden Restaurant 

  

 For exquisite dining, the banana garden promises a magnificent setting. Traditional Maldivian 
architecture lends the interiors grace and opulence. The rich international buffet is colourfully 
presented in a dhoni - (a local Maldivian boat). Our inspired chefs turn out the tastiest of breakfast, 
lunch and dinner buffets. One of the main excitements during the buffets is the show cooking, where 
certain dishes are cooked right in front of you! 
 
Named after a Maldivian King the Koimala Restaurant of Chaaya Island Dhonveli serves buffet style 
meals at the following times;o Breakfast - 7.30 am-9.30 amo Lunch - 12.30 pm-2.30 pm 
o Dinner - 7.30 pm-9.30 pm 

   - Rehendhi Restaurant    For exquisite dining, the banana garden 
promises a magnificent setting. Traditional Maldivian architecture lends 
the interiors grace and opulence. The rich international buffet is 
colourfully presented in a dhoni - (a local Maldivian boat). Our inspired 
chefs turn out the tastiest of breakfast, lunch and dinner buffets. One of 
the main excitements during the buffets is the show cooking, where 
certain dishes are cooked right in front of you!;o Breakfast - 7.30 am-
9.30 amo Lunch - 12.30 pm-2.30 pmo Dinner - 7.30 pm-9.30 pm 

  

  - Raiyvilaa Sunset Terrace Bar  
    Words aren't enough to describe the magnificent view of the sun 
setting behind the islands, washing the horizon with an enchanting 
orange glow. And there's no better view of this romantic sunset than 
from the open deck in the Bar, right at the water's edge. Imagine being 
there with the breeze caressing your hair, the waves whispering down 
below and the orange glow lighting up your face. And inside, the 
evenings lit up by hundreds of soft lights bring the wood carvings to life 
setting up a magical and warm ambience. 

An A la carte Restaurant serving snacks and main meals open from 9.00 am till Midnight. The resort's 
main bar, the Raiyvilaa Bar serves a wide variety of aperitifs and beverages that are sure to 'lift your 
spirits'. 

   



 - Maakanaa 

 
      Maakana is named after the Grey 
Heron, a regular visitor to this location. 
The circularly structured Maakana 
restaurant with a view of the surf break 
and a high cone shaped thatched roof 
features 'live cooking stations' where 
guests can watch chefs preparing fresh 
cuisine.. 

   - All-inclusive Package includes:  Buffet/ Breakfast, Lunch, Dinner. Unlimited alcoholic and non-
alcoholic beverage services, House wine Red & White (excluding premium liquors, wines, champagne 
and fresh juices) High-rise Tea and mid night snack. 
 
- Valid from 01st Jan until 31st Oct 2009.- Subject to change 

 

Chaaya Island Dhonveli - Maldives - Facilities & Se rvices - Recreation  

- Facilities & Services 

 
         Guests who love to be pampered will love the “Wings” Spa 
offering a wide array of spa treatments specially designed to make you 
feel relaxed and rejuvenated. 
Offers Live Band entertainment, a Disco Night, Karaoke and even a 
Crab Race for the guests who love to indulge themselves in song and 
dance. 
Ever dreamt of having a fairytale wedding on the beach? Imagine a 
wedding ceremony on a pristine beach surrounded by the crystal blue 

waters of the Indian ocean with the cool breeze gently blowing through your hair... At Chaaya Island 
Dhonveli, your dreams can be made into a definite reality. 
A complete wedding ceremony which includes the cake structure and wedding cake, a tropical floral 
bouquet for the bride, tropical fruit punch for the invitees and even a bottle of Champagne for the 
toast! And after the ceremony, the couple will be treated to a cruise on a traditional Dhoni, an 
exclusive candlelit dinner on the beach, an Adam and Eve Spa treatment and many more exciting 
services to make your honeymoon experience at Chaaya Island Dhonveli a truly unforgettable one. 
 
   - Available Facilities: Bar       Laundry       Safe Deposit   Coffee shop       Lounge area       Souvenir 
Shop   First Aid       Massage Parlor       Spa Services   Fitness Facility       Porters       Swimming 
Pool   Internet desk with PC       Restaurants 

  - Wings Spa   

 



     Where bliss rules. Choose to indulge in a massage or spa treatment at the professionally managed 
Wings Spa offering Javanese, Aryurveda, Balinese and Maldivian treatments. This is an experience 
not to be missed when seeking an ultimate blissful experience. 

 - Vows and Wows! 

  

 

 Where bliss rules. Choose to indulge in a massage or spa treatment at the professionally managed 
Wings Spa offering Javanese, Aryurveda, Balinese and Maldivian treatments. This is an experience 
not to be missed when seeking an ultimate blissful experience. 
 
Nothing can truly be more spectacular and romantic than exchanging marriage vows on a pristine 
beach in a quiet island surrounded by indigo waters. Let’s not forget the cool breeze gently blowing 
through your hair and the music of the waves that fill the air. At Chaaya Island Dhonveli, these 
romantic ceremonies are possible. 
 
Couples can look forward to a complete wedding ceremony inclusive of the cake structure and 
wedding cake; a tropical floral bouquet for the bride; tropical fruit punch for the invitees and even a 
bottle of Champagne for the toast! 
 
After the ceremony, the couple will be treated to a cruise on a traditional Dhoni; an exclusive candlelit 
dinner on the beach; an Adam and Eve Spa treatment and more exciting add-ons to make the 
honeymoon experience at the Chaaya Island Dhonveli forever memorable. 
 
Wedding Services at the Chaaya Island Dhonveli incl ude:  
Dress: The bride will be provided with a jacket and a wrap-around while the Groom will be provided a 
long sarong and t-shirt. 
 
Wedding Ceremony  
* Bottle of Champagne for the toast 
* Cake structure and wedding cake 
* Tropical floral bouquet for the bride 
* Tropical fruit punch for the invitees 
* Photo package: 40 - 5'x 7' photographs with album and a photo CD 
* Framed photo and a gift from the Management and Staff of Chaaya Island Dhonveli 
* Cruise on a traditional Dhoni (Maldivian Boat) with champagne 
Note: (The above is Subject to change) 
 
Honeymoon  
* Upgrade at no extra cost to an “Over Water Suite” on availability, if accommodation is booked in any 
other category 
* Champagne breakfast in bed the morning after the wedding 
* Exclusive candlelit dinner with a bottle of sparkling wine served on the Beach 
* Adam and Eve Spa treatment for the couple 
* Framed certificate from Chaaya Island Dhonveli 
 
 

 



- Facilities and Services   

 

 Dhonveli Beach and Spa Resort offers a very wide-ranging health and beauty facility, and recreational 
activities offered in the island are numerous. The resort facilities include fresh water swimming pools, 
sound-proof discotheque and karaoke, gymnasium, cyber cafe', water sports centre and a lot more 
than you can imagine. 
Faciltiies and Services include: * PADI certified Dive Centre * Swimming Pool * coffee shop * fresh 
water swimming pools * sound-proof discotheque * karaoke * professional animations theatre * 
gymnasium * flood-lit tennis court * badminton * mini-soccer * cyber café * water sports center * child 
care centre. * Capital City Sightseeing Tour * Deep Sea Fishing * Night Fishing * Sunset Cruise * 
Sunset Fishing 

 - Sports & Activities 

        Chaaya Island Dhonveli formerly known as Tari Village is one of 
the Worlds famous surfing resorts and the island has the privilege of 
hosting may world class surfing competitions. Island-hopping tours and 
shopping/sightseeing trips to the main island can be booked at the 
resort for an extra charge. Scuba diving courses and trips to some of 
the best dive sites in the Maldives can be arranged by the resort's own 
dive operator. 
 

Note: All surfurs should be buying the surf packages through Atoll Travel Australia and individual 
surfers are strictly prohibited to visit the island and surf on or from the island. 
 
 - Available Facilities:  
 
Badminton       Fishing trips       Porters   Bar       Fitness Facility       Restaurants   Beach Volley       
Foot Ball       Safe Deposit   Boating       Gym       Scuba Diving   Canoeing       Internet desk with 
PC       Sea side Games   Coffee shop       Karaoke       Snorkeling   Darts       Laundry       Souvenir 
Shop   Discotheque       Lounge area       Spa Services   First Aid       Massage Parlor       Swimming 
Pool   Fish watch       PADI Dive School       Volley Ball 

 -  Water Sports 

 
     Water sports such as Diving, 
Snorkeling, Canoeing, Kayaking and 
Pedalo are also available while the resort 
also features a Swimming Pool. Outdoor 
sports such as Tennis, Beach Volley Ball 
and Badminton are also on offer. 
Snorkeling 
Daily boat trip to explore the best coral 

reefs around the Resort together with our local guide. 

 

 



 -  Surfing  

 
 

      Pasta Point, the region's most consistent break, is just a minute's walk from your room. (Check the 
Chaaya Dhonveli Gallery) 

Other classic breaks - Sultans, Honky's and Jailbreak - are less than ten minutes away by boat. You 
can see the waves from Chaaya Dhonveli, so you'll know when they're pumping. 

Boats are available throughout the day, from 6am for those who want a solid session before breakfast. 
We make morning and afternoon trips to Chickens and Colas (about 45 minutes away) when 

conditions are favourable. 
All boats have radio communication with each other and the island, for the latest information on surf 

conditions and surfer numbers, and as a safety precaution. 

  -  Excursions   

 

        Himmafushi / Huraa Island  
A wonderful opportunity to have a first-hand experience on the local life and also to do some 
shopping. 
 
Male' Shopping and Sightseeing  
Guided visit to the capital city of Male. Visits to the fish market, the market selling local products, the 
Hukuru Miskiiy (the oldest Maldivian mosque) and the Islamic Center. 
 
BBQ at Kuda Bandos Island  
A full day outing at the beautiful island of Kuda Bandos, situated less than an hour's boat ride from 
Chaaya Island Dhonveli. Guided snorkeling, a succulent BBQ and sunbathing are the order of the day. 
 
Sunset And Night Fishing  
A fascinating boat trip excursion at sunset from the island Chaaya Island Dhonveli for dinner provides 
a fabulous opportunity to catch big fishes such as groupers, snappers and jacks. You can even enjoy 
your catch the next day at the buffet! 
 
Dolphin Watching  
Nature buffs would love the opportunity to view packs of Dolphins frolicking in the ocean. A boat trip at 
late afternoon in the ocean channel in front of the island is all that it takes! 
 
Half day Island Hopping  
This provides guests a fantastic opportunity to have a look at the other resorts located nearby Chaaya 
Island Dhonveli, namely Bandos and Paradise Island. Shopping at the nearby Hura Island is also an 
option. 

 


