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MALDÍV-szigetek: HOLIDAY ISLAND    

3 csillagos, 700m x 140m, zátony: 350-400 m, 35 perc belső járattal Malé reptértől+ 5 
perc hajóval: PADI búvárközponttal rendelkezik ! Talán a legkedvezőbb áru sziget!  
A 142 egyéni és iker bungalóval és hófehér homokos tengerparttal rendelkező sziget 
97 kilométerre található Male repülőterétől a DÉLI ARI Atollon. A szomszédos SUN 
ISLAND- ra napközben ingyenes hajó transzfer közlekedik. Szobák: 2 ágyas 1 
felnőttre vagy 1 gyermekre pótágyazható parti bungalók. Felszereltségük: fürdőszoba 
hideg-meleg vízzel, hajszárító, légkondicionáló, TV, telefon és minibár. 
Szolgáltatások: étterem, bár, kávézó, bolt. Sport és kikapcsolódás: medence, 
szauna, gőzfürdő, fittnes terem, snooker, biliárd, asztalitenisz, teniszpálya (nappal), 
éjszakai horgászat, sziget kirándulás, felár ellenében - vízi sporteszközök és 
búvároktatás,merülés.                                                                                         
Ellátás: büféjellegű félpanzió, felár ellenében teljes panzió vagy all inclusive: - 
reggeli, ebéd és vacsora büfé rendszerben, - délutáni tea, kávé, szendvics és 
teasütemény 16.00 és 18.00 óra között, - 10.00-22.00-ig szénsavmentes víz, 
dobozos üdítő italok, bor, sör fogyasztása.  
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  standard bungaló,   25 nm2 –s , légkondis, egyszerű, felújításra szoruló bungalók, 
külön fürdő, zuhany wc-vel. Szobában 2 személyes ágy két fotel + kis asztal . 
Teraszon két szék kis asztallal.  
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superior parti bungaló , 25 nm2 –s , légkondis, külön fürdő, kis külső zuhany ,wc. 
Szobában 2 személyes ágy két fotel + kis asztal. Minibár külön fizetendő. Teraszon 
két szék kis asztallal, külön napozó ágyak , parthoz közelebbi részen.  
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Őszinte vélemény: Az alábbi képen is látszódik a távolban, hogy jobbra fent a 
szomszédos sziget jobb oldalán egy hosszú leszálló pályát építettek melyre érkeznek 
napi átlag 10 járatban  FLYME légitársaság kisebb utasszállító gépei. Ez a Holiday 
lsland dél-keleti részétől kb.300 m–re húzódik, és így a szigetnek ezen a részén lévő 
bungalók / 209- 247 előtt egy  mesterségesen épített gát látható. Ez igazából nem túl 
zavaró a sziget belsejében lévő bungalókból de a partról nem csak látható hanem 
közel is van 3-400 m –re. Azonkívül ezen partszakaszon több helyen 
homokzsákokkal kell védekezni a partot elmosó emelkedő óceán vízszint miatt 
melyek különösen viharosabb időben érvényesülnek. Ugyan akkor a sziget dél 
nyugati és észak nyugati partja legszebb , mint az alábbi képen is látható, balra lent. 
Itt található a sport bázis valamint egy bár is. Ez a sziget legszebb része igazi 
kristálytiszta vízzel, szép homokpaddal, melynek a vize több helyen is bokáig, térdig 
ér, így kisgyermekkel is ideális ezen védett és csodálatos partszakasz a közeli 
pálmafákkal. Ugyan ez mondható el a sziget északi szinte teljes partszakaszáról 
melyek közepén található a távolabbi mólóra épített hajókikötő és annak szigetre érő 
végénél a lobby- recepció, mellette az étterem és a bár. A szobákat folyamatosan 
újítják fel, de inkább csak a superior kategória éri el maradéktalanul a 3 csillagos 
európai színvonalat, így inkább ezeket ajánljuk. HOLIDAY ISLAND ideális azoknak 
akik egy ,csendes nyugodt kis sziget egyszerű szolgáltatásait kívánják igénybe venni 
elsősorban a szinte legkedvezőbb Maldiv-szigeti ára miatt, figyelembe véve az 
említett hátrányát , de előnyét is. SUN Island  és szolgáltatásai,mely 10 perc naponta 
többször is közlekedő ingyenes hajóval,könnyen elérhetőek.   
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Az alábbi képen a sziget jobb minőségű, északi partja látszik, középen jobbra a 
hosszú kikötői móló. Középen fent a csodás homokzátony. Balra lent a személyzeti 
és teher kikötő. Innen a szomszédos sziget repülőtere kb. 150 m –re van a 3 
emeletes vas-beton épületeivel együtt. Éppen ezért itt nincs is vendégbungaló, csak 
a személyzet lakik. A legalsó sziget térképen is látszódik legjobb a 200- 135 –ig 
számozású szobák elhelyezkedése.   
 

 
 
 
 
 


