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KANUHURA    5 csillagos  luxus sziget. Lhaviyani –atoll észak –keleti részén 
található ez a 1.000 m x 200 m –s csodálatos hófehér homok partú sziget. Korall –
zátony 100 - 150 m - re. A legtökéletesebb partú hibátlan minőségű sziget. 
 

 

A szigeten 4 étterem, 3 bár és egy úszómedence található. De van itt  még butik, 
ékszerész, fodrász is. Ingyenes internetes business központ.  Egészségügyi 
szolgálat. Búvár központ, Gyermekes családoknak külön gyermek felügyelet. 
Összesen 95 db. különféle villa van a szigeten. Ingyenesen vehető igénybe a fitness 
center, Aerobic, jóga, teniszpálya,asztalitenisz, billiárd, széllovas, kajak..Motorizált 
sportok, kirándulások, búvárpalackos merülések  külön fizetendők. A sziget egyik 
legszebb része a naplemente oldali  BEACH BAR és környéke.   

Tájékoztató árak: (napközbeni ételek )  Egész pizza, vagy Ceazars Salad vagy 
Szendvics/hamburger = 30 USD  
1 pohár bor (fehér, vörös, rose ) = 20 USD,  1 üveg bor = 60 USD –tól, 1 kis üveg 
pezsgő = 90 USD -tól,  

  A szomszédos lakatlan  álom szigetre ingyenes párperces kis motoros hajós 
kirándulással lehet átjutni ahol egy étterem és egy bár is található. Itt a szolgáltatások  
külön fizetés ellenében vehető igénybe. Azonkívül még 6 külön elszeparált  
CABANAS áll páronként rendelkezésre. 
 
A szigeten van egy TENGER BIOLÓGIAI kis kutató központ is, ahol a környező 
vizekben lévő korallok életét vizsgálják és aktív, az ott tartózkodó, érdeklődő 
turistákat is bevonva, korall újra telepítéssel is foglalkoznak.   
 
A reggeli büfé svédasztalos rendszerben a THIN RAH –FŐ ÉTTEREM-ben mely az 
úszómedence mellett található. Reggeli 07.00- 10.30 ig.  Vacsora szintén a 
főétteremben  lesz büfé-svédasztalos  rendszerben , este 19.00-22.30 -ig .  
A másik két étteremben felárért lehet Á LA CARTE étkezni, ugyan így délben is.    
Az úszómedencénél lévő Handhuvaru bar reggel 10.00- től van nyitva éjjel 1 óráig.  A 
BEACH BAR délelőtt 11- től este 8- ig van nyitva. (12 év feletti gyermekkel )  
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Dress code: reggelihez nem ajánlott fürdőruha vagy újatlan póló viselése, más 
minden megengedett.  Ebédhez sem ajánlott fürdőruha vagy újatlan póló viselése, 
más minden megengedett.  Vacsorához hosszú nadrág  vagy bermuda nadrág, ing 
vagy T- SHIRT, de újatlan póló vagy rövid short nem ajánlott.  
 

 
 
 A közeli lakatlan szigetre 5 perc alatt lehet kishajóval átjutni  naponta 10 és 17 óra 
között Jehunuhura –ra.  A GUEST RELATIONS segítségével ide külön piknik ebédet 
, vacsorát és egyéb programokat is lehet egyénileg kérni.  Az ottani étterem amibe  
előre kell foglalni Á LA CARTE  12 -től du. 3- ig fogad  vendégeket .  
 

- Hajó kirándulás egy közeli halászfaluba . 90 USD/fő  
- NAPLEMENTE  hajós túra, pohár borral, snackkel, 50 USD/fő  
- Naplemente horgászat pohár borral, snackkel, 50 USD/fő 
- Naplemente romantikus hajókázás kettesben , 1 üveg pezsgővel, snackkel,  

160 USD/ pár . 
 
A SUN DIVE CENTER szervez pipás merülős túrákat, palackos merüléseket és 
vizsgákat is. Ezen kívül lehet nyílttengeri horgászatra és naplemente hajótúrára is 
jelentkezni.   PADI palackos búvár tanfolyam és vizsga 200 USD/fő,   
A SPA- ban különféle relaxáló kezeléseket lehet kapni, masszázs,( 50 perc 120 USD 
)  szauna, jacuzzi  és gőzterem is igénybe vehető, felár ellenében . 
A FITNESS CENTER és  az AEROBIK STUDIO reggel 07-30 tól- este 20.30- ig van 
nyitva.   
KIDS CLUB zárt és biztonságos állandó gyermekfelügyeletet biztosít egészen 
teenager korig.   
 Ezenkívül egy boutique, ékszerész shop és ajándék bolt is található a szigeten .  
Hetente hétfőn és szombaton 18.45- től a BEACH bárban majd 20.30 - tól a 
Handhuvaru bárban JAZZ DUO élő zene.  
Minden szombaton este 21.30 től –KUBA- i zene, italok és szivar, Handhuvaru 
bárban.  
Minden Csütörtök este  RETRO DISCO – MARTINI menü,  21.30-tól. Handhuvaru 
bárban.  
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Minden hétfőn este 21.30 kor Handhuvaru bárban RÁK futtató verseny .  
 
INTERNET ingyenes a szobákban és a közös helyiségek ben is . Ha  nagyobb 
teljesítményű Internetet kér annak a díja  25 USD/ naponta.  
 
A  teljes szigetet  hetente 3 alkalommal hangya- bogár és szúnyog ellen védik ( 
PREVENTIVE FUMIGATION PROGRAM.) Ennek során este 5-és 7 óra között 
javasolt hogy a külső zaj és esetleges egyéb hatásoktól védve kérjük csukva tartani a 
bejárati és a fürdőszoba ajtójukat. Emberre veszélytelen NEM TOXIKUS.  
 
PARTI VILLA  62 nm2-s,  Természetes alapanyagok felhasználásával készült, mely 
privát kijárást biztosít a partra, lagúnára. Szobában klíma és külön mennyezeti 
ventilátor, valamint széf, minibár is van. A fürdőben kád, wc és külön külső  
elszeparált privát zuhany.         
Alaprajz és berendezés:  
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Lehet kérni felár ellenében : NAPLEMENTE oldali parti villát, Duplex parti villát, mely 
egymás mellé épült 2 db sima parti villa 4 fő részére. Vagy GRAND PARTI VILLÁT 
ami még nagyobb, és van egy külön külső jacuzzija is.   

 



 
    ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, email:   info@admiraltravel.hu      www.maldiv-szigetek.info 
 

5 

 

 
 
 
 
Vizre épült villa:  125 nm2-s  ebből a külső terasz melyről közvetlen a vízbe lehet 
jutni 52 nm2-s.  
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Vízi villa alaprajza:  
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Lehet kérni GRAND VÍZI villát is, ami 135 nm2-s, külön nappali és háló résszel és 
nagyobb terasszal a vízbe jutáshoz.  
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