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 PARADISE ISLAND  - Észak-Malé Atoll  Lankanfinolhu  

 
 3 csillagos,jó minőségű, középkategóriás, a superior parti iker  bungalók.  
 
Az új építésű  4 * parti medencés és delux medencés villák magasabb kategóriájú 
szolgáltatást biztosítanak, Ezek a sziget  érkezési oldalán a baloldali részen a 
kikötőtől a homokpadig terjedő területen találhatók 304-320- s sorszámmal ( legutolsó 

oldalon lévő lenti térkép alapján.) Ezek is iker épületek, mivel egybe van építve egy SUNSET 
villa egy parti medencés villával.  

 A vízre épült villák, melynek vendégei külön szolgáltatásban és ellátásban 
részesülnek, 4- 5 csillagos, kiváló, luxus minőségűek.  
 
Hajótranszfer kb.20 perc. Aki érzékeny az esetleges hullámzásra, annak ajánlott 
megelőző gyógyszer használata, de általában nem jellemző az erős hullámzás.   
 

                                  
 

A sziget kb. 1000 m hosszú és 250 m széles. Kiépített mesterséges kikötője is van, 
valamint előtte korallzátony, ami nem mindenhol biztosítja zavartalan fürdőzést illetve 
a vízbe való közvetlen bejutást. Alábbi képen látható hogy a jobb oldalon lévő belső 
kikötői ívnél lévő bungalók egy belső kisebb csatornára néznek közvetlen, melynek 
partja kő-beton védőgáttal van ellátva védve a szigetet a déli nagyobb hullámoktól. 
Így a sziget lenti, kikötő felőli része, egészen a külső kis szigetet összekötő mólóig, a 
vízi közlekedési útvonal miatt korlátozottan úszható bentebb. Legszebb és legjobb a 
sziget baloldala /északi/ a homokzátony és környéke, valamint a sziget fenti oldala( 
keleti)  egészen a jobboldalon jelzett íves kanyari . Mindenhol a part nagyon szép, 
lassan mélyülő, homokos, néhol enyhén korallos kristálytiszta vízzel. A jobb oldali 
kanyarnál lévő szálláshelyek előtt a közeli korallzátony akadályozhatja a kilátást . 
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Több helyen is sajnos az emelkedő óceánszint miatt a homokpartokat, 
homokzsákokkal kell védeni a hullámok miatt. Mint már szinte minden Maldív –
szigeten ( Ez főleg a sziget keleti oldalánál látható néhol) Nagyon kellemes, nyugodt 
,családias sziget, a reptérhez való közelsége miatt kedvelt családosok,kisgyermekkel 
utazók számára. Személyesen is megnéztük, csak ajánlani tudjuk mindenkinek aki 
ár/érték arányban egy szép partú szigetet keres középkategóriában, és nem a 
búvárkodás az elsődleges cél. Igazi trópusi  üdülő sziget, csodás, hófehér homokos 
pálmafás partokkal, lassan mélyülő kristálytiszta vízzel, megfelelő szolgáltatásokkal.        
 
A sziget déli partja a belső kikötővel és gáttal            A sziget északi partja a csodálatos zátonnyal. 

     
 

A sziget az Óceáni oldal felől nézve, vagyis keletről. Lent ,középen a THE HAVEN 5 
csillagos vízre épült bungalók. Míg jobbra tőle a homokzátonynál körben a superior 
parti bungalók a mólóig, majd utána a külső kikötői rész látható a csodálatos hófehér 
partokkal egészen a belső kis kikötő bejáratáig. Innentől a sziget gazdasági épületei, 
majd a kanyar utána déli oldalon, mely az alábbi képen baloldalon van, következnek 
azok a superior bungalók melyek előtt mélyebb partszakasz található, és a közeli 
mesterséges védőgát látható, beültetve pálmafákkal, növényzettel, így a igazából 
kevésbé zavaró, sőt úszni jobb és biztonságosabb ez az oldal. Minden szigetnek, így 
itt is megvan minden oldal és szoba elhelyezkedés viszonylagos előnye, de hátránya 
is. Egy biztos, a sziget maga csodás nyaralást biztosít minden korosztály számára !      
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Szolgáltatás:az öt étteremben a helyi és a nemzetközi konyha ízeivel ismerkedhet 
meg a turista. Ezen kívül bárok, kávézó, üzletek, diszkó, szépségszalon, sportpályák 
várják az utasokat: úszómedence, gyermekmedence, napozóterasz, szörf, vízisí, 
snorkelling, jet-ski, vitorlázás, kenu, búváriskola, fitness center, aerobic, tollaslabda, 
röplabda, kosárlabda, tenisz, asztalitenisz, biliárd, szauna, jacuzzi, gőzfürdő, 
úszómedence. .A szálloda valamennyi korosztálynak a relaxáció és az aktív 
kikapcsolódás lehetőségeit egyaránt biztosítja. Ellátás: félpanzió vagy felár ellenében 
teljes panzió büférendszerben illetve all inclusive : - reggeli, ebéd és vacsora büfé 
rendszerben, - 16.00-18.00 óra között snackek, szendvicsek fogyaszthatók, - 10.00 -
01.00 között helyi üdítők, palackozott víz, sör, bor, helyi alkoholos italok, - tenisz 
(napközben), tollaslabda, biliárd, fitness terem, szauna, gőzfürdő, jacuzzi használata. 
 
Beach bár a külső kikötő partjánál .  

 
 
Kis méretű úszómedence a sziget közepén, a nyugati oldalon .  
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Szobák: A szállodának 260 jól felszerelt bungalója van. Ezek közül 200 a part 
közelében pálmafák között,kellemes trópusi kertek által határolt részen található,Kerti 
bungaló a sziget középső része felé a trópusi kert–lekövezett gyalogösvény mentén 
található, ugyan olyan szolgáltatásokkal és mérettel minta superior, csak kisebb  a 
fürdőszoba egyszerűbb berendezéssel. 40 db. 5 csillagos luxus  vízreépült villa pedig 
biztonságos beton cölöpökön áll a csodás színű lagúnában.  
 

Check-in / Checkout times: Átlagos bejelentkezési idő 13.00.  De már reggel 8 
órakor átadják a szobákat, amennyiben lehetséges és készen vannak az előző 
vendég utáni kitakarítás után. Kötelező viszont fizetni 100 % díjat hajnal 04.45 előtti 
érkezés esetén, vagy 50% díjat 04.45- 07.00 órakori érkezés esetén. 24 órás 
hajóstranszfer szolgáltatás áll rendelkezésre mindezek figyelembe vétele mellett 
Hivatalos legkésőbbi kijelentkezés az eltávozás napján 12.00 óráig. Utána 18.00-ig 
50% díjat kell fizetni, majd azután már 100% díjat, mintha egész plusz éjszakát 
vennének igénybe az addigi étkezési felárakkal együtt ahogy az üdülés alatt is volt ./  
 

A szobákban (superdeluxe) légkondicionáló, minibár, telefon, színes TV, 
zenecsatorna, szobaszéf, hideg-meleg vizes fürdőszoba, hajszárító található. Saját 
kerti zuhany és terasz is tartozik hozzájuk. Naponta szobánként kapnak 2 db 500ml 
palackos ásványvizet, valamint naponta 1-1- tasak tea és kávé bekészítést a tea–
kávé forralóhoz . Egy épületben két lakrész található egymástól fallal elválasztva és 
térben is egy kissé eltolva, így igazából nem zavaró a szomszéd közelsége. Egymást 
összekötő ajtajú is kérhető ha 4-5 -6 fős család akar egymásba nyíló közös ajtajú két 
lakrészt kivenni. A partfelőli  oldalon kis terasz, székkel, kis asztallal, Fák alatt, két 
dönthető nyugágy. Fürdőszobában a zuhanyzó félig nyitott, romantikus kialakítású. 
Naponta takarítanak .Van 34 db. különálló bungaló is.     
 
Superior Beach bungaló. Külső kép.                                               Szoba belső  

            
 
Alaprajz, iker bungalónál .  /220 db /                                Fürdő belső a nyitott zuhannyal - kis kerttel. 
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                      Választható szoba típusok :  
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Naplemente oldali parti villa iker épületben:  

 

PARTI saját medencés villa. (naplemente oldali villával ikerépületben)   
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DELUX parti saját medencés villa.  
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4- 5 CSILLAGOS PARADISE ISLAND :a „The Haven” vendégei számára a 
„Paradise Island Resort & Spa” minden létesítménye szabadon rendelkezésre áll, 
mindezek mellett a luxuslétesítmény saját check-in fogadó résszel és két saját 
étteremmel is rendelkezik. A  modern eleganciával berendezett szállodai villa a 
lagúna türkizkék vízére épült cölöpökre, és a szigettel stég összeköttetésben van. 
Felszereltségük: fürdő kabinos zuhannyal és leválasztott WC-vel, fürdőköntös és 
papucs, hajszárító, telefon, WLAN (térítésmentes), plazma-tv, DVD-lejátszó a 
lakosztályokban, iPod-dokkoló állomás, minibár, kávé-/teafőző, szobai széf, 
klímaberendezés, terasz nagy heverővel, napozóágyak, étkezőrész és közvetlen 
tengeri lejáró. Minden nap 2 üveg ásványvíz ingyenesen biztosított. 
Vízre épült villa, /Water Villa: (40), kb. 77 nm, a teraszon padlózatba süllyesztett 
fürdőkáddal. 
Jacuzzis vízre épült villa (16) db, kb. 80 nm2 s méretű mindennel , a teraszon 
jacuzzival. 
Vizre épült Suite: (4), kb. 237 nm, külön nappalival, kis konyával és saját 
medencével  
Ocean Suite: (2), kb. 386 nm, a zátony szélén épült, A Haven Suite-hoz hasonló, 
plusz 2. hálóval, kinti zuhannyal és nagyobb úszómedencével (kb. 34 nm). 
ÉTKEZÉS Lagoon étterem Ez az étterem kizárólag a The Haven vendégei számára 
látogatható. Itt európai és ázsiai, valamint grill finomságok fogyaszthatóak. 
Dolphin étterem  a The Haven vendégeinek áll csak rendelkezésre, ugyan úgy mint 
a többi éttrem és bár is, így pl.:Ristorante al Tramonto & Sunset Bar  Tipikus olasz 
specialitásokkal. Fukuya Teppanyaki Kis étterem eredeti, hagyományos japán 
konyhával, egész nap nyitva, reggeltől estig. Dhaavani Restaurant & Coffeeshop 
Paradise Bar Ízletes koktélokkal és rendszeres élőzenével várja vendégeit. 
ELLÁTÁS: az ár a Lagoon étteremben való büféreggelit tartalmazza. Félpanziós 
foglalásnál plusz vacsora, teljes panziós ellátásnál plusz ebéd is az árban van. 
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VÍZRE ÉPÜLT VILLÁK : Air conditioning ,Ceiling fan,IDD telephone,Plasma TV with 
satellite channels,Minibar,Terrace,Sitting area,Private sun dec,Attached bathroom, 
Fresh hot/cold water,Hair dryer,Shower,Bath tub, Bidet 

 

 

 

 

Minden VÍZRE ÉPÜLT villa két külön lakrészből áll, külön bejárattal a fenti alaprajzi 
elrendezés szerint. A csodás lagúna  vize közvetlenül minden egyes lakrészből külön 
elérhető a levezető lépcsőn át. A víz szintje kb. 50 cm és  1 m között váltakozik az 
apály és a dagály függvényében . Saját külső kis édesvizű zuhany és egy kinti  két 
személyes kád , valamint két napozóágy is található a kinti, elszeparált teraszon . A 
vízbe menetelkor ajánlott fürdőcipő viselése, de igazából nem túlzottan korallos az 
aljzat, csak elszórtan. Egyébként kristálytiszta a víz, hófehér homokkal párosulva .  
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JACUZZIS  VÍZRE ÉPÜLT villák, ezek nagyobbak méretben, így még 
kényelmesebbek .Külső 2 személyes jacuzzival rendelkeznek külön elszeparált 
részen a teraszon .   

Shower,Whirlpool,Air Conditioning,Day bed,80m² of oceanfront living 

space,BathTerrace,IDD phone,Plasma TV,Tea, Coffee and Mini Bar 

  

 

Minden VÍZRE ÉPÜLT villa két külön lakrészből áll, külön bejárattal a fenti alaprajzi 
elrendezés szerint. A csodás lagúna  vize közvetlenül minden egyes lakrészből külön 
elérhető a levezető lépcsőn át. A víz szintje kb. 50 cm és  1 m között váltakozik az 
apály és a dagály függvényében . Saját külső kis édesvizű zuhany és egy kinti  két 
személyes kád , valamint két napozóágy is található a kinti, elszeparált teraszon . A 
ízbe menetelkor ajánlott fürdőcipő viselése, de igazából nem túlzottan korallos az 
aljzat, csak elszórtan. Egyébként kristálytiszta a víz, hófehér homokkal párosulva .   
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PARADISE ISLAND egyéb szolgáltatásait felár ellenében bárki igénybe veheti 
függetlenül attól hogy milyen szálláshelyet választ . Spa A csodaszép, trópusi 
természetbe ágyazott  SPA –ban a vendégek a legtökéletesebb nyugalomban 
lazulhatnak el, és hagyhatják magukat tetőtől talpig jótét kezelésekkel kényeztetni. 
Az ajánlat az aromaterápiáktól a helyi és hagyományos ázsiai masszázsokon 
keresztül egészen az ayurveda - kezelésekig terjed. Harmonikus környezetben 
gyűjthet itt erőt a hétköznapokhoz. További szolgáltatások: szauna, gőzfürdő, jacuzzi 
és szépségszalon. Néhány masszázs a saját villában is igénybe vehető.A spa trópusi 
kertjében található egy édesvízű medence is integrált gyerekmedencével, valamint 
napozóterasszal. Vízi sportok, tanfolyamok és kirándulások széles választéka.  

Főétterem :                                                                     Masszázs a parton :   : 

     

Vitorlázás :                                                                            Vizisportok 

  

Nászutasoknak romantikus vacsora                            SPA kezelések   
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 ALL INCLUSIVE ELLÁTÁS AZ ALÁBBIAKAT TARTALMAZZA FELÁR ELLENÉBEN: 
sportok:asztalitenisz, kosárlabda, röplabda, strandröplabda,.valamint a lenti italokat ! 
Térítés ellenében: fitness-központ, 2 kivilágított teniszpálya, tollas, squash, biliárd, 
snorkeL, üvegfenekű csónak, kenu, vízibicikli, windsurf, vitorlázás (katamarán), 
mélytengeri horgászás, parasailing, vízisí, jetski, banáncsónak, + kirándulások. 
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SZOLGÁLTATÓHELYEK NYITVATARTÁSI IDEJE :  
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BÚVÁROKNAK  A 

Paradise Island 

közelében sok kedvelt 

búvárterület található. 
Az 5-csillagos PADI  

 
 
 

(KIRÁNDULÁSOK ÁRAI és időtartama : Snorkelling:10:00 - 12:00hrs)  
ery day by Dhoni  

 
 09:00  - 17:00hrs  

 

$30.00 per person  
$12.00 To Hire Snorkels  
Minimum 8 persons  

 Participant's Declaration before take part in snorkelling activity.  
 

rohibits collecting live corals and shells.  

Island Hopping (Full day 09:00 - 17:00 / Half day 14:00 - 17:00hrs)  
 

e for snorkelling and swimming  
 

 
 

Night Fishing (18:00 - 20:30hrs)  

 
 

 
Reservations at Sunset Restaurant soon after arrival from fishing.  

Morning Fishing (06:00 - 09:00hrs)  

 
 

from your catch please identify your fish and make  

Full day Exc. $70. 00 per person  
Half day Exc. $45.00 per person  
Minimum 8 persons  

$40.00 per person  
Minimum 8 persons.  
$10.00 per person for preparing fish  

$65.00 per person  
Minimum 8 persons  
$10.00 per person for preparing fish  

 

 
 

 
Reservations at Sunset Restaurant soon after arrival from fishing.  

$207.50 per person  
Maximum 2 persons  
$10.00 per person for preparing fish  

Reservations at Sunset Restaurant soon after arrival from fishing  

Big Game Fishing (By Dhoni / Local Motorized Fibre Boat - Maldivian Style) with 2 Rods (06:00 - 09:00hrs)  

Big Game Fishing (BY Dhoni / Local Motorized Wooden Boar - Maldivian Style) with lines (06:00 - 09:00hrs)  
 

ore or less like conducted in the Maldivian Style.  
   If you wish to have fish BBQ from your catch please identify your fish and make  

Reservations at Sunset Restaurant soon after arrival from fishing  

Dolphin Sunset Cruise (17:15 - 18:15hrs)  

nd enjoy one hour ride on a Dhoni (Local Motorized Boat) while you watch  
the beautiful tropical sunset, sipping away your favourite cocktail.  

 
  

$137.50 per person  
Maximum 2 persons  
$10.00 per person for preparing fish  

$40.00 per person  
Minimum 8 persons  

Blue Water Safari - Deep Sea Fishing (Morning 06:30-12:00hrs/ Afternoon 14:00-18:00hrs/ Full day 06:30-14:00hrs)  
 

um 4 persons  
 

 

Photo Flight by Sea Plane (15 minutes)  

 
Beautiful Islands & Coral Reefs.  

 
Seaplane flight will take place.  

 

Submarine Trip (45 Minutes Dive)  

he underwater in perfect safety.  
 

Male Excursion (09:00 - 12:30hrs)  

 
ing, etc.  

 

$900.00 Full day  
$650.00 Morning  
$500.00 Afternoon  
Maximum 4 persons  
 
 
$132.00 per Adult  
$127.00 per Child  

$100.00 per Adult  
$50.00 per Child  
 
 
$45.00 by Dhoni  
$65.00 by Speed 
Boat  

Hotel  provides  Speedboats  and  Dhonis(local  boats)  for  hire,  excursions  and  other  purposes.  It  is  not  

allowed to bring or hire  Speedboats and Dhonis from outside parties.  
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Dolphins Diving központ tapasztalt németül beszélő csapatával minden szint 
számára ajánl kurzusokat, és a tapasztalt búvárokat a legjobb búvárhelyekre vezeti. 
Naponta legalább két búvártúrát szerveznek csónakkal, valamint rendszeresen 
tartanak egész napos kirándulásokat is.  

 
 Dive Price Tank & Weights Full Equipment  Orientation Dive $ 50.00 $ 62.00  
As per Maldivian regulation; Orientation Dive Must be done if diver haven’t dive in the past 3 month and 

Orientation Dive Cannot be credited to any Dive Packages or courses Single Dive $ 50.00 $ 62.00  
For Open Water Certification onwards  
5 Dive Package $ 228.00 $ 270.00  
10 Dive Package $ 430.00 $ 514.00  
15 Dive Package $ 585.00 $ 711.00  
20 Dive Package $ 640.00 $ 808.00  
Above dive packages are only for individual divers (cannot shared to the buddy)  

PADI Courses Remarks  
Bubble Maker (for Kids) $ 79.00 Single lesson with a Dive  

Discover Scuba Diving $ 118.00 Single lesson with a Dive  

PADI Scuba Diver $ 415.00 PADI Certification material included  

PADI Open Water Diver $ 631.99 PADI Certification material included  

PADI Adventure Diver $ 314.00 PADI Certification material included  

Single Adventure Dive $ 75.00 Credits for Adventure & Advanced  

PADI Advanced Open Water Diver $ 434.00 PADI Certification material included  

PADI Rescue Diver $ 512.00 PADI Certification material included  

Emergency First Response (EFR) $ 130.00 PADI Certification material included  

Upgrade to PADI Open Water Diver $ 344.55 PADI Certification material included  

PADI Scuba Review $ 85.00 PADI Scuba Refresh course  

Discover Enriched Air Diver $ 160.00 PADI Certification material included  

PADI Enriched Air Diver $ 200.00 PADI Certification material included  

Nitrox fill FREE for Nitrox Certified Divers For all PADI courses dive equipment rental FREE of charge  
All the prices above are not included Boat trips.  

Certification Kit $ 145.00 (Student Kit, Log Book, Certification & Diploma) Log Book (Dive Oceanus) $ 
11.00 Bubble Maker Kit $ 25.00  
Rentals 1 Dive +5 Dive  
BCD $ 3.00 at rate of $ 3  
Regulator $ 3.00 at rate of $ 3  
Computer $ 3.00 at rate of $ 3  
Wet Suit $ 3.00 at rate of $ 3  
Full Equipment $ 12.00 at rate of $ 8.4  
U/W Light $ 12.00 at rate of $ 8.4  
U/W Camera $ 34.00 (Per dive only for Certified Divers)  

U/W Camera $ 54.00  
Fins, Mask, Snorkel & SMB are FREE for Divers  

Boat Charges Regular Boat trip $ 17.60 ,Full Day Safari Trip $ 30.60  
Full Equipment includes Cylinder, BCD, Regulator, Dive Computer, Weights, Weight Belt, Mask, Fins & Snorkel  
All the above prices are subject to 8% of Goods and Services Tax levied by the Government and 10% Service 
Charge 15% Discount as Repeater Guests on Dive packages and Equipment (Boat charge not included)  
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NEM HIVATALOS ESKÜVŐI CEREMÓNIA PARADISE ISLANDON : 

 Alap csomag ára 2500 USD/pár + ADÓK + SZOLGÁLTATÁSI DÍJAK /  
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Személyes tapasztalatunk alapján mindent összegezve: Ez egy kiváló választás 
azoknak akik elsődlegesen az ára miatt választják ezt a szigetet, habár nem a 
legolcsóbb, de azért elfogadható. A partja kiváló szinte mindenhol. A sziget déli 
részén lévő szállásbungalók, az alábbi térképen a jobb oldalon a felső sorban, a 
belső védőgátra néznek aminek partja néhol lekövezett- betonos, de igazából nem 
annyira zavaró, mivel ezen védőgátra is igyekeznek trópusi növényzetet telepíteni. 
ugyan akkor ez a sziget legcsendesebb része és a víz is itt megfelelőbb az úszásra, 
nem kell annyit bemenni . A másik oldalon lent jobb oldalt a nagyobb öbölrészben 
viszont az időnkénti kisebb hajó forgalom miatt nem lehet annyira bemenni.  A sziget 
legszebb része, a lenti térkép bal oldalán látható, a kicsúcsosodó homokzátony, mely 
csodás hófehér homokkal, sekély,kristálytiszta vízzel és a közeli vízi sport bázis 
szolgáltatásaival várja a szigeten tartózkodókat . Igazából bárhol is van a szállásuk 
minden oldalnak van előnye vagy éppen alig érzékelhető hátránya a másikkal 
szemben. Kérésre már itthon a foglaláskor jelezzék hogy a sziget melyik részére 
szeretnének kerülni majd. Igazából ez csak egy kérés- igény amit amennyiben mód 
és lehetőség van rá igyekeznek majd a bejelentkezésnél figyelembe venni, de ezt 
nem árt ott érkezéskora recepción is jelezni sőt némi nyomatékkal is lehet külön kérni 
!  Remek középkategóriás sziget megfelelő szolgáltatásokkal és gyönyörű partokkal !      

PARADISE ISLAND TÉRKÉPE :  
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