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MEDHUFUSHI ISLAND RESORT    4,5 csillagos 1.000m x 200m, zátony: 600-
700 m, 45 perc hidroplánnal, http://www.maldiv-szigetek.info/hotelek/medhufushi.pdf 

A szigeten 4 étterem, a főétteremben  BÜFÉ- SVÉDASZTALOS rendszerű étkezések 
vannak. Á LA CARTE éttermek külön extra fizetésre. 2 bár és külön snack étterem .  

 

  112 db BEACH VILLA, ebből 14 db. duplex standard,  közös fallal  van egybeépítve 
két villa, így közös tetővel, de külön bejárattal, és elszeparált terasszal rendelkeznek.   

Ezen parti  standard villák mindegyike kb. 65 nm2-s, közvetlen a partra néznek. ( 
Néhol az előtte lévő növényzet növekedése miatt ez eltakarhatja közvetlen kilátást a 
vízre, részben )  A lakrészekhez egy félig nyitott fürdőszoba tartozik, ahol  külön kád 
és egy külső zuhany található valamint a külön wc. A szobákban légkondicionáló és  
mennyezeti ventilátor, SAT TV. DVD/CD lejátszó, minibar, széf ,kávé-tea forraló és 
egy külső terasz fabútorokkal. WIFI külön felárért igényelhető.   

A félpanziós ellátás, ami lapban az árban van, tartalmaz  svédasztalos büfé reggelit 
és vacsorát a kijelölt főétteremben, a jelzett időpontok  között, italok nélkül.  ALL 
INCLUSIVE ELLÁTÁS: reggeli, az ebéd és a vacsora büfé- svédasztalos a 
főétteremben. Italok a kijelölt bárokban pohárban felszolgálva.Az alkoholos és 
alkohol mentes italok az árban benne: viz, üdítők, csapolt sör, házibor, gin, vodka, 
whisky, brandy, tequila, rum,arrack, martini 10-24 óráig a kijelőlt helyeken. , délutáni 
Tea és Kávé snackkek 16-18 óra között. Valamint két kirándulás, másik sziget hajó 
kirándulás és egy esti naplemente horgászat ,asztalitenisz, tollaslabda,biliárd, fitness 
terem az árban benne.  
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Fizetős minden egyéb fogyasztás és szolgáltatás mint például SPA kezelések, 
internet, jacuzzi, masszázs, windsurf, katamaran, kajak,mélytengeri horgászat, Búvár 
központ által szervezett merülések palackkal- pipáva,l. egyéb kirándulások.  
Iker parti villa :   65 nm2-s . Két villa egymás mellé építve egy közös fallal. 
Mindegyikben  a fürdőszoba félig nyitott .14 db ilyen típusú villa van .  

  

BEACH –PARTI villa  : 44 db van ilyen a szigeten . Ugyan olyan mint  az iker villa 
csak külön álló épületben van.   

 

Beach Villa Suites (178 sqm)  Tulajdonképpen ez akkora mintha két sima beach 
villa lenne teljesen egybe építve .178 nm2- s, igazi lakás méret . Egy közös fürdő és 
egy nagy veranda, van két külön háló. Közvetlen a partra néz  .  
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Vízre épült villa :  

       

 

Éttermek :  

Malafaiy restaurant is located beside the pool, overlooking the lagoon offers buffet 
style breakfast lunch and dinner with culinary influences from around the world.  

Alfresco   restaurant at the pavillion serves a wide range of beverages and A La 
Carte' specialities in an open air setting, allowing you to witness the wonderful 
sunset.  

 Vilu Bar  is built over the lagoon, offering spectacular beach and ocean view. Offers 
a wide selection of premium beverages and cocktails as well as an extensive snack 
menu. 
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KIRÁNDULÁSOK : YSE  I C E TI M E INCLUDES 

Deep Sea Fishing 08.30 - 11.30 3 types of Sandwiches, Fruits, cakes, Tea & coffee, 2 

mineral water 500ml, 1 soft Drink, 1 Juice 

Dolphin Watch 09.30 – 11.30 1 Mineral Water 500ml per person, 1 soft drink 

Snorkeling 14.00 - 16.30 2 Mineral water per person 

Sunset Fishing 16.30 – 19.00 1 water, 1 soft drinks 

Sorkeling 10.00 - 12.30 2 Mineral water per person 

Island Hopping 14.00 - 18.00 2 sandwich, fruits, 2 Mineral water 500ml, 1 soft drink 

Sunset Fishing 16.30 – 19.00 1 water, 1 soft drinks 

Snorkeling Safari 06.00 - 10.001 Pastry basket 1 Sandwich,Fruits ,Cake,Tea & Coffee, 

 2 Mineral Water 500 ml,1 Soft Drinks, 1 Juice per 

Island Hopping 14.00 - 18.00 2 sandwich, fruits, 2 Mineral water 500ml, 1 soft drink 
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BÚVÁROKNAK:  accompanied boat dive. US$ 120,50/Pers including equipment, 
boat trip and diving instructor. All prices  + 8% GST and 10% service charge 
D I V I N G R A T E S  I N    U S $ 
(The package price is excludung Equipment) 

SSI Nitrox course: International recognised Nitrox User Course  
Theory, final exam & SSI Certification 158.-- 
(We will copy your pictures on to a CD!)  

All prices are subject to 8% GST and 10% service charge  
 

6 day diving (12 boat dives) 714.--  
(to dive on 6 consecutive days) 
- 10 boat dives 690.-- 
- 6 boat dives 432.-- 
- 1 boat dive 74.-- 
- 1 boat trip 12.-- 
- Nitrox filling no surcharge 
- accompanied dive 6.-- 
- tank fee per dive --.50 
- Scooter rental for guided Scooter safari by boat 
* Multitec Scooter 55.-- 
D I V I N G R A T E S I N U S $ 
(The package price is excludung Equipment) 

SSI Nitrox course: International recognised Nitrox User Course  
Theory, final exam & SSI Certification 158.-- 
Single diving lesson 90.-- 
Introduction dive 35.-- 
If followed by a SSI OWD / CMAS* bronze 
course  

free 

Resort dive (honeymoon) incl. Equipment & 
boat trip 

120.50 

RENTAL FEES day / dive 6 days / 10-er 
Fins, mask, snorkel 9.-- 45.-- (week) 

Fins 4.-- 20.--  " 

Mask 4.-- 20.--  " 

Snorkel 1.--  5.--  " 

Equipment package (1 part) 7.-- 50.-- 
Equipment package (2 
parts) 

14.-- 100.-- 

Equipment package (3 
parts) 

21.--  150.-- 

Equipment package (4 
parts) 

28.-- 200.-- 

(Parts = BCD / Regulator / Computer / Shorty) 

Torch p/dive 12.-- 
Flash light p/dive 3.-- 
15 litre tank 5.-- 40.-- 
Octopus  3.-- 15.-- 
Surface balloon 6.-- (for your whole stay) 

Digital u/w & 
snorkel camera  

25.-- (half day) 35.-- (full day) 

(We will copy your pictures on to a CD!)  

All prices are subject to 8% GST and 10% service charge  
The certification fee of 158.-- US$ is not subject to the service charge !  

 


