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           UTASVÉLEMÉNYEK a Maldív –szigetekről.  
 
Időrendi sorrendben, tehát legelöl a legfrissebb utas vélemény, hogy érdeklődőink- 
utasaink, értesüljenek a legújabb tapasztalatokról.   
 
 
The Standard Huruvalhi Island, 4,5 *- 5*,  Lagoon vízre épült 2 hálós villa medencével all 
inclusive ellátással, oda-vissza hidroplánnal. 2022. február. 
 

Önnek újra megköszönjük a segítséget a szervezéshez!  
 
Összehasonlításunk van Iru Fushi szigettel, ugyanis ott voltunk 2 éve. 
The Standard Huruvalhi hátránya Iru Fushival szemben: 
- személyzet, kivéve 1-2, nagyon nehezen hozza az árban benne lévő italokat, sőt van 
hogy el is felejti 
- egész héten nem volt fagyi…. Iru F. Megszoktuk hogy fagyizó van 
- itt a minimárból elfogyasztott italokat is nehezen cserélték, pedig az ellátásban benne 
volt  
De a sziget szép, a két hálós villa gyönyörű. A ételek nagyon finomak és sokféle. 
Az időjárás végig szuper volt. Pont utolsó este volt nagy szél és szakadó eső. 
Ez is jó volt, hogy most 9 éjszakát választottunk.  
A Fly Dubai gép sem nyerte el tetszésünk. Szűk és minden fizetős, pedig 6 órát ültünk 
rajta tegnap is. Az Emirátus gép az jó. 
 
Szeretnék Önökkel utazni legközelebb is 
 
 
You & Me Island 4,5*,  5 éj vízre épült Dolphin villa medencével, + 5 éj parti saját 
medencés villa, all inclusive ellátással, hidroplán transzferrel. 2022. február  
 
Az időjárás nagyon jó volt, bár 1-1 nap kimondottan szeles. De szerencsére napsütésben 
nem volt hiány, csapadék abszolút nem volt. 
A sziget nagyon szép volt, kedves volt mindenki aki kiszolgált. Ami újdonság volt, hogy 
mindenki kapott egy saját guideot akin keresztül kellett intézni mindent. Az élményhez 
nagyon sokat tud adni, hogy milyen az ember aki velünk foglalkozik. Nekünk nem volt a 
legtalpraesettebb, sokszor inkább nekünk kellett zaklatni, hogy mikor mit szeretnénk, és 
akkor is nehézkes volt a kommunikáció. De végeredményben azért a végére mindent 
elintézett. A szobák nagyon szépek voltak, kimondottan a parti villa, nagyon szép 
elhelyezkedése volt, nagyon privát volt. A bungalló is kellemes volt, ott az egyetlen zavaró 
a rengeteg csótány volt, ha valaki kényesebb, akkor valószínű nagyon negatívan éli meg... 
Napi 3-4 biztos volt amit lecsaptunk. De sajnos mediterrán helyen gyakran előfordulnak. A 
tisztasággal nem volt gond, egyedül ami nem tetszett, hogy a minibárt nem szívesen 
töltötték újra...  
Az ételek nagyon finomak, tökéletes minőségűek voltak. Az egyetlen kritika, hogy furcsa 
volt a felemás megoldás. Hol minden asztalszervíz volt, hol pedig minden svédasztalon 
volt. De voltak olyan napok is amikor fele így fele úgy. Ez kicsit zavaró volt, nem igazán 
lehetett kiigazodni. Amit én hiányoltam az a tengeri ételek, sajnos kevés helyi hal volt, 
leginkább lazacot meg tonhalat kínáltak. Egyedül Maldív esten volt több fajta hal de akkor 
is fizetni kellett ha enni akartál. Zavaró volt, hogyha helyi halakat, tengeri ételeket akartál 
enni akkor majdnem minden esetben fizetős volt (pl. a tengeri bbq is fizetős program).  
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Voltunk privát homokpadon, nagyon korrektek voltak és jó élmény volt, nem lehet rá egy 
rossz szavunk se. :) Valamint nászutas kedvezménnyel a vízalatti étteremben is voltunk. 
Fantasztikus élmény, és nagyon finom fine dining menü volt. Nagyon örültünk, hogy volt 
nem halas opció is, mivel férjem nem szereti a tengeri ételeket, de így ő is tudott enni, és 
neki is isteni menüt készítettek.  
A sziget elhelyezkedése szép, a nyaralás jó élmény volt (bár Maldívon szerintem nem 
lehet rossz egy nyaralás), de azért sok kompromisszumot kellett kötni, valószínű amiatt, 
mert volt előző tapasztalat más szigetekkel kapcsolatban. Gyakran "lehúzós" a sziget, 
próbálnak olyan helyzetekbe kényszeríteni, hogy költs minél több pénzt, amivel nincs is 
baj, más szigetek is ilyenek, csak a probléma azzal volt, hogy olyan dolgok (pl halas 
ételek) fizetősek, amik más szigeteken benne vannak az árban, a menüben... 
Amit még meg kell jegyezni, a sziget sznorkellre nem igazán alkalmas, nagyon messze 
van a tényleges reef, normál távolságban alig van élővilág. 
Jó élmény volt a nyaralás, de legközelebb más szigetet fogunk kipróbálni a fentebb 
felsorolt indokok miatt. :)  
 
 
 
Kudafushi Island  4,5 * parti villa, soft all inclusive ellátás, oda - vissza hidroplán 
transzferrel. 2022. január- február.   
 
Köszönjük érdeklődését. Az utazás hosszú volt és fárasztó (visszaúton a DXB-BUD 
flydubai járat ráadásul rendkívül zsúfolt, tetemes késéssel), mégis megérte, mert a sziget 
meseszép és a szállás is gyönyörű volt, nagyon jól éreztük ott magunkat! A személyzet 
roppant kedves és szervezett volt, az ellátás pedig változatos és bőséges. Az időjárással 
is szerencsénk volt, esővel vagy viharral nem találkoztunk; néha borult volt az ég, de 
általában sütött a nap, mégsem volt túl meleg (bár dél környékén árnyékba kellett húzódni 
a perzselő UV sugárzás elől). A tengervíz hőfoka ideális volt a fürdőzéshez, csupán a 
szeles időben felerősödő hullámzással kellett vigyázni. 
 
Összességében nagyon tetszett a hely és mindennel meg voltuk elégedve. 
 
 
 
Thulhagiri Island . 3,5 * vízre épült  bungaló, félpanziós ellátással, hajós transzferrel. 
2022. január- február .   
 
Minden a legnagyobb rendben volt! Thulhagiri pont olyan volt, mint eddig, szinte semmi 
sem változott és mi ezt az állandóságot nagyon szeretjük. 
 Az egyik vízi bungalow sort átépítették, szerintem kevésbé lett hangulatos, mint az eddigi 
volt. Azt a sort is át fogják építeni, amelyiken mi voltunk, de nem tudom mikor?  
A személyzet, a szolgáltatások, stb. tényleg nagyon jó volt. Már mindenhol van ingyen wifi, 
…. Építettek egy mobil karanténkórházat, tényleg mindenre odafigyelnek.  
Most szinte csak német turisták voltak rajtunk és más magyarokon kívül. Husszein, a mi 
pincérünk meg is kérdezte, hogy mi történik Magyarországon, hogy pár éve tömegesen 
jönnek a magyarok a különböző szigetekre? Mondtuk, hogy hát igen, szerencsére egyre 
többen élünk jobban. Nekik igen szembetűnő a változás. 
A vírus miatt nem szerveznek semmilyen kirándulást sem más szigetre, sem Máléba. A 
helyi programokon lehet részt venni, delfint nézni, horgászni stb. Nekünk ez is bőven elég 
volt. 

mailto:iroda@admiraltravel.hu
http://www.maldivinfo.hu/


 
       ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36205284066  iroda@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 
         

3 

Egy kellemetlenség volt csupán, mégpedig az, hogy ez a Flydubai borzalmas!!!!!Nagyon 
szűkös a hely, nem lehet médiát használni csak, ha fizet az ember. Nem lehet inni, csak 
ha fizet az ember stb.Szóval igen kényelmetlen és rossz hangulatú volt az utolsó 6 óra, de 
ennél nagyobb bajunk sose legyen! Mindenesetre többet Flydubai soha. 
Mindent egybevetve csodálatos 18 napunk volt, remélem jövőre megint megszervezi 
nekünk Miklós! 
 
 
 
Vilamendhoo Island   4*  parti külön álló villa, teljes ellátással, oda-vissza hidroplán 

transzferrel. 2022. január- február.  

 
Egy szóban nagyon jó volt, köszönjük. 

Bővebben, ha választanom kellene Iru Fushi és Vilamendhoo között én az utóbbit 

választanám. Persze szebb, jobb a szoba, a fürdőszoba Iru Fushin, de minden másban 

szerintem Vilamendoo jobb.  

 A sziget nagyon dús zöld, magas fáitól árnyékos, félárnyékos, ligetszerű, sok helyről 

látszik a víz a növények között. 

Konyha: várakozás feletti, profi. Minden nap 12-13 főételből lehetett választani délben és 

este is, és a kifejezetten drága ételek is asztalra kerültek ( steak 5 alkalommal volt a 9 

napunk alatt). Desszert sokféle, változatos. Nem tudom mióta dolgozik ott a főszakács ( 

közép – európainak származású lehet, nagyobb darab ember, valami aranyéremmel a 

nyakában, szerintem ez az ő érdeme ). Konyhája jobb mint Iru Fushi.Reef: sznorkerezni 

mentünk, hibátlan.  

Rendkívül gazdag élővilág, rengeteg hal, halrajok, hosszú, beúszható szakaszok, 

színesebb korallok, tisztább, átláthatóbb víz. A látványos terület sokszorosa az Iru Fushi 

reefnek. 

Fakultatív programok: sok van, jók. Ocean Discovery túrán vettünk részt, cetcápa ( 

ezekből sokat láttunk, úsztunk velük), manta rája és delfin megfigyelés volt a cél. Hát a 

másik kettő most nem jött össze – talán majd legközelebb. Ezen kívül horgászni mentem, 

sok halat fogtam 1-6 kg –ig. 

Klímájuk, időjárásuk irigylésre méltó. Bár egy kicsit szeles napjaink is voltak, de nem 

voltak nagy hullámok, biztonsággal be lehetett úszni a szirtre. 

Wifi: ellentétben a repülőterekével teljesen rendben volt, beszélni, filmet nézni is tudtunk 

Wifin keresztül.Ha valami rosszat kellene mondanom az talán a szigeten levő egyetlen kis 

ajándékshop igen gyengécske kínálata, még az ajándék hűtőmágneseket is a reptéren 

kellett megvennünk. De ettől azért nem aludtunk nyugtalanul. 

Szóval összességében jó választás volt, szerintem sznorkeleseknek, búvároknak bátran 

ajánlhatja a szigetet. Azt külön köszönöm Önnek, hogy a műholdas alkalmazásokon 

kerestem a korallos szigeteket és Olhuveli tűnt a legjobbnak –  információi alapján a 

tengeri füvet néztem korallnak. Nagy csalódás lett volna. 

 
 
Amari Havodda Island . 4,5* - sunset beach villa, all inclusive ellátással, oda - vissza 
belső repülő+ hajó transzferrel. 2022. január.   
 

mailto:iroda@admiraltravel.hu
http://www.maldivinfo.hu/


 
       ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36205284066  iroda@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 
         

4 

A sziget csodálatos volt, a szállás az ételek és a kiszolgálás kifogástalan. 
Az hogy volt segítő akitől lehetett segítséget kérni az is nagyon szuper volt. 
A partja nagyon szép, a víz tényleg olyan kék mint a képeken, eszméletlen.:) 
Egyetlen negatívum volt, amit ott jeleztem is, hogy a gépünk csak délelőtt megy de a 
speedboat pedig hajnal 3:30-kor. Szerintünk ez teljesen korai volt, elnézést kértek es írták 
hogy jelenleg az a belső Maldivian repülő csak egyszer megy reggel és utána délután 
következőnek, szerintem járhatna többször is mert ez nagyon kényelmetlen, de olyan 
gyakran nem járunk, szóval kibírható. 
Láttuk még ezen kívül ott a bárban, hogy van prémium exkluzív csomag is, ami szerintem 
annyit takar hogy több koktél illetve alkohol szerepel benne, nem tudom hogy ez elkerülte 
e a figyelmemet lehet, de ha tudom lehetséges, hogy inkább azt a csomagot választottuk 
volna, mert így volt ez-az amiért pluszban fizettünk.  
De mindenestre megbeszéltük a férjemmel, hogy még ha lesz lehetőségünk, akkor 
szeretnénk visszatérni és köszönjük, hogy levették a vállunkról a szervezéssel járó terhet, 
főleg a covid miatti rengeteg információt, amit nem is tudtunk, a maldíviai utazós facebook 
csoportban rengetegen kértek segítséget másoktól papírokkal kapcsolatban , ami nekünk 
már régen rendben volt, így szuper, hogy ezeken nem kellet idegeskedni, főleg ez akkor 
fontos szerintem, amikor ilyen messzi helyre megy az ember.  
Az időjárás az meglepett, mert pusztító forróságra számítottunk, de valahogy gondolom a 
pára tartalom miatt?! Teljesen elviselhető volt, este már normális ruhát is fel lehetett venni, 
amire nem is számítottam, egyszer béreltünk kenut, mire be értünk vele messzire, akkor 
kezdett el nagyon esni:) 15p volt összesen akkor egyszer, néha a szél eléggé feltámadt, 
akkor nem szívesen voltunk vízben, de az időjárás szerencsére rendben volt. 
Amit még akartam mondani, hogy őszintén örülök, hogy tengerparti villában voltunk nem 
pedig vízen lévőben, volt ott egy másik magyar pár, akik megosztották a szállást, ők is 
vízpartiban kezdtek és amikor átkerültek a víz felettire, akkor már egy nap után szerettek 
volna visszaköltözni a partra , voltam ott én is megnézni, a parti villa szerintem is 
kényelmesebb és privátabb illetve a vízen lévőn süvített a szél, ami kellemetlen szerintem. 
Szóval a szállás szuper volt, a fürdőszoba volt a kedvencem:) 
Köszönjük még egyszer: 
 
 
 
Angaga Island, superior vízre épült villa 4*, all inclusive ellátással, oda- vissza hidroplán 
transzferrel. 2022. január. 
 
Az éjszakai hazaérkezés után már Èn is írni szerettem volna Önnek megköszönve a 
pontos precíz szervezést. Egy szóval leírva csodálatos volt minden.Az idő gyönyörű kb. 
35C a víz 30 fokos. A sziget/szállás pedig minden várakozásunkat felülmúlta. Gyönyörűen 
karbantartott dús vegetáció mindenhol. A part vakítóan fehér a finom korallhomoktól. A 
személyzet kedves, segítőkész volt mindenben. Rengeteget pihentünk,snorkeleztünk+ 
voltunk hajós programokon is. Az ételek minősége,mennyisége pedig maximálisan 
kielégítő. Az úton gondunk nem volt. A tesztet/ beutazási egészségügyi kódot/ oltásokat 
kérték,de ezek rendben voltak és gördülékenyen ment minden. Az első hidroplànos utunk 
is egy élmény volt. Tényleg sokat segített az Ön által elküldött nagyon részletes leírás. 
Mégegyszer köszönjük az utat. Reméljük,hogy még fogunk Önnel utazni és csak ajánlani 
tudjuk majd az ismerőseinknek is az irodáját. 
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Filitheyo island  3* superior bungaló all inclusive ellátással oda-vissza hidroplánnal. 

2022. január   

Filitheyo most is nagyon klassz volt, teljesen hozta a várakozásokat, továbbra is az egyik 
kedvenc szigetünk marad. 
 Ez volt ott a negyedik nyaralásunk, az első még 2006-ban, a legutóbbi pedig 8 éve, 2014-
ben. 
A reef még mindig olyan szuper, mint volt, egyszerűen lenyűgöző a víz alatti élővilág és a 
halrajok gazdagsága, és szerencsére élő korallok is vannak, sőt, egy elég nagyméretű, 
gyakorlatilag összefüggő, kb. 10 méter hosszú, és 3-4 méter széles, élő korallmező is, 
ilyet sehol máshol nem láttam még a maldívon. A superior bungik előtti szakaszon a 4-es 
és 7-es kijárók közötti részen lehet sznorizni, ez kb. egy 6-700 méteres szakasz, a 4-es 
naggyából a medence magasságában van, a 7-es pedig már közel a sziget észak-keleti 
csücskéhez. Mi általában az 5-ös és 7-es kijárók közötti részt sznoriztuk be, a 
legkönnyebben a 6-os bejáratnál lehet bejutni, ott alig 15 méter a parttól a letörés, és szép 
lagúnás részen lehet odáig eljutni. 
Amire viszont vigyázni kell, hogy a korallzátony szélénél általában nagyon erős a sodrás, 
ellenirányban úszni még uszonnyal sem lehetséges, és a sodrás iránya is 
kiszámíthatatlan, és egyik napról a másikra simán változhat is.  
 A part teljesen rendben van, a mostani időszakban az 50-100 közötti superior bungik előtt 
széles fehér homokos part van, a legjobb rész szerintem a 60-90 között van, mi 
előzetesen a 60-80 közé kértük a szállást, és oda is kaptuk. A sziget növényzete 
gyönyörű, több, mint 3000 pálmafa van a szigeten, tudtommal ezen a resort szigeten a 
legnagyobb a pálmafa "sűrűség" (1000 m2-re vetítve). 
A bungik állaga azért romlott az elmúlt évek alatt, érdemi felújítás nem volt, de a bungik 
tágasak és tiszták, a légkondi pedig csendesen és tökéletesen működött, így nekünk nem 
volt zavaró a kissé "lelakott" állapot. A 105-124 közötti bungik elég rossz helyen vannak, a 
sziget keleti oldalán, ott nem szép a part, és a sziklák miatt nehéz bemenni a vízbe is, de 
ez régen is így volt, csak akkor emlékeim szerint nem adták ki ezeket a szobákat. Most az 
érkezésünkkor szinte telt ház volt, mert még tartott a közvetlen szilveszter utáni időszak, 
és ezen a részen is voltak vendégek. Aztán pár nap múlva már csak kb. 3/4-es volt a 
sziget telítettsége, és akkor már alig voltak ezen a részen kiadott szobák. A vendégek 
többsége német, francia és olasz volt, és voltak indiaiak is, néhány nagyobb, 6-8 fős 
család, de kínaiak egyáltalán nem voltak, és oroszok is csak nagyon kevesen. 
 A kaja választéka és minősége kitűnő volt, főleg a sokfajta currys-ázsiai kaja, talán még 
jobb is, mint a korábbi alkalmakkor. A szokásunktól eltérően (a másik két baráti párra 
tekintettel, akikkel együtt nyaraltunk) most all inclusive ellátással voltunk, de szerintem mi 
nem tudtuk leinni az all inclusive felár különbözetét. 
A személyzet döntő többségében kedves és segítőkész volt, a bárokban különösen, 
persze ehhez a borravaló is hozzájárul. A room boy előtt is le a kalappal, volt 1-2 
kérésünk, amit szinte azonnal teljesített. Egyedül a saját pincérünkkel nem voltunk teljesen 
kibékülve, Ő egy kicsit lassabb és körülményesebb volt, mint amit a maldívon itt is 
korábban és máshol is megszoktunk. 
 Az idő végig kiváló volt, 10 napig egyetlen szem eső sem esett, és általában kevés felhő 
és mérsékelt szél volt. Akadt néhány szinte teljesen szélmentes nap is, ami sznori 
szemponból ugyan tökéletes volt, de akkor viszont  nehezebben lehetett elviselni a 
kánikulát. 
 Összességében Filitheyo most is remek választás volt, nálunk továbbra is benne van a 3 
kedvenc szigetünkben, bármikor szívesen visszamennénk. Ráadásul a folyamatosan 
dráguló maldív resortok közül most már egyértelműen az olcsóbbak közé tartozik 
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(korábban inkább a középmezőnybe volt sorolható), így az ár-érték aránya szerintem most 
egészen kiváló (a szigetek többségéhez képest).  
 

 

 

Amaya Kuda Rah Island 4,5 *,  parti villa kerti saját medencével. all inclusive ellátással, 

hidroplán transzferrel. 2021. december.   

Maldívon szokás szerint nagyon jól éreztük magunkat. Az időjárás változékony volt, voltak 

légmozgásmentes napsütéses napok, volt szeles-felhős is, és néhány éjszaka volt eső is. 

Összességében nem volt se jobb se rosszabb, mint  január vagy február. A sziget nem túl 

nagy, körbesétálni a parton nem lehet, a víz által okozott erózió látszik, hogy évről évre 

erősebb. Gyakorlatilag a legjobb partszakaszon volt a szobánk, de megjegyzem, hogy az 

egész szigeten (vízi bungallókat leszámítva) 7-8 szobának a partja mondható jónak. Az 

emeletes házakhoz gyakorlatilag nincs part. Mindezek miatt figyelni kell, gyerekkel nem 

igazán lehet mit csinálni a szigeten. Snorkellezés szempontjából hasonló, mint Royal, az 

élővilág jó. A szoba minden szempontból (tisztaság, méret, stb) rendben volt, a kerti kis 

medence is használható méretű. Nagyon kevesen voltunk a szigeten, max 50 fő. Abból kb 

15 európai, néhány arab, a többi indiai. A vendégekkel nem volt gond. Az ételek jobbak, 

mint Royalon (ízletesek, mindennek van jó íze), a választék megfelelő volt. Ugyanezt 

elmondhatjuk az all inclusive italválasztékra is, bővebb mint Royalon. Az egyéb dolgokkal, 

mint recepció stb sem volt semmi gond. Fogadtak a terminál előtt, és a hidroplán 

terminálon járt a lodge használat, valamint hazafelé priority check in lehetőség is volt 

emiatt. A sziget ad néhány nagyon érdekes dolgot: a több, mint 7 éjszakás tartózkodás 

miatt egy tengerparti, fáklyás tengergyümölcsei vacsorát kaptunk lobsterrel, valamint egyik 

este szabadtéri mozi előadás volt, bbq, popcorn és amerikai feeling. A pincérek és a bár 

személyzet nagyon rendesek voltak. Azt kell megjegyeznünk, hogy nagyon kevés volt a 

pincér, és a bárban is sokszor nem voltak ott. Az étkezőben és a bárban az étkészletek és 

a pohárkészletek erős összevisszaságban vannak (nem egyformák). Ezen a két helyen 

szemmel láthatólag vezetői szinten nagyon gyengén állnak, nincs irányítás.  

 
 
 
Angaga Island resort 4* superior vízi villa all inclusive ellátással, hidroplán transzferrel 
oda-vissza. 2021. november.   
 
Köszönjük szépen, minden a legnagyobb rendben volt. Nagyon élveztük, az ételek, italok 
mind nagyon jók voltak. 
Személyzet is nagyon segítőkész volt, a sziget gyönyörű és a szobával is minden rendben 
volt. 
Elég rossz időjárást írt mielőtt indultunk, de végül minden nap változott és végig napos 
időnk volt, egyszer csepergett csak az eső. 
Köszönjük szépen máskor is nagyon szívesen fogunk az önök szervezésében utazni.:) 
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Amari Havodda  Island 5 * parti medencés villa, all inclusive ellátással, oda-vissza belső 
repülő+hajós transzferrel. 2021. november.   
 
Úgy tudom röviden összefoglalni, hogy a szigeten minden tökéletes volt, a repüléseket 
meg túl kellett élni..(az odaút még elviselhető volt, de a visszaút nagyon megviselt minket, 
reggel 3 órás kelés, de főleg a 6 órás flydubai repülés...) 
A sziget fantasztikus, a szállás minden igényt kielégítő volt, az ellátás: étkezés, 
kiszolgálás, szolgáltatások csillagos ötös. (Ha a másik irányból közelítünk: az árának 
megfelelő volt minden.) 
Az idő olyan volt amilyen, az elején, mint a legjobb képeken, verőfényes, a vége felé 
viharos, esős, de ez nem rontotta az élményünket, hanem inkább hozzáadott. 
Köszönjük a szervezést, életre szóló élmény volt mindkettőnknek. 
 
 
 
 
Sun Island  3,5 * superior iker villa, all inclusive ellátással, 2021. október.  
 
Szeretnénk megköszönni a munkájukat, a tökéletes és részletes leírást az utazásunkkal 
kapcsolatban.  
Csodás 8 napot töltöttünk SunIslandon a szálloda minden igényünket felülmúlta, az ételek 
nagyon finomak voltak, a személyzet kedves volt.  
Gyönyörű helyeken voltunk fakultatív program keretében. Úsztunk cetcápával, rájával és 
delfineket lestünk a naplementében.  
Mindent összevetve életünk legszebb 8 napja volt. 
 
 
 
Thulhagiri Island 3,5 csillagos vízre épült bungaló, teljes ellátással. 2021. szeptember.  
   
Minden nagyon szuper volt. Az örökké mosolygó emberek, a fehér homokos part, a víz 
tündöklő szíveivel.  Az ételek lehettek volna változatosabbak, de alapjában véve nem volt 
baj, finomak voltak. 
Maléi leszállás után kb 20 perc volt a gyorshajó, amit nagyon élveztünk!  
Nem csak a nevében gyors! Megérkezésünk után a szigeten a TUI képviselő, és a 
"helyiek" hűsítő törölközővel és koktéllal vártak minket. Víz feletti bungit választottunk és 
nem bántuk meg! Mindennap friss vizet és törölközőket kaptunk, és kitakarították a szobát. 
Még ez előtt soha nem sznoriztunk. Egy egészen új világ tárult fel előttünk. Magát a 
szigetet is gyönyörű korallzátony veszi körül és tele van halacskákkal. Láttunk ráját, 
medúzát és cápát is. 
Mindig ugyanahhoz az asztalhoz kellett ülni, és a pincérünk is ugyanaz a személy volt. 
Mindig mosolygós, éneklő pozitív ember! Mi szeretjük a fűszeres indiai kaját, és a helyet 
főleg az ilyen kaják jellemezték. 
Szerencsére az idő végig nagyon jó volt, 30 fok kissé szeles idő. Eső egyszer volt, de 
akármennyire is vágytuk rá, hogy megázzunk, ez nem igazán sikerült, úgy ahogy 
gondoltuk. 
 
Köszönjük Önöknek ezt az életre szóló élményt! 
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The Standard Maldives Island, 4,5 -5*  ocean vízre épült villa saját medencével, all 
inclusive ellátással, oda - vissza hidroplánnal. 2021. augusztus  
 
Nagyon jól éreztük magunkat, azon kívül, hogy kicsit hosszú volt az út, más negatívumot nem tudok mondani. 
A sziget csodálatos, a szállás igényes, praktikus, tiszta, a személyzet kedves, figyelmes. Nekünk nem 
egyszerű az étkezés, speciális étrendünk van, de látszólag könnyedén megoldották. Az idő változékony volt 
ugyan, bár többnyire napos, ha volt futó zápor, utána gyorsan visszatért a napsütés. Volt több vihar, viszont 
azok csak éjszaka, vagy hajnalban, így azon kívül, hogy esetleg észleltük, nem jelentett gondot. 

Szumma-szummárum: nagyon szépen köszönjük a munkájukat! 
 
 

Sun Island, 3,5 * superior beach bungaló iker épületben,teljes ellátással, belső repülős + 
hajós transzfer oda- vissza 2021. augusztus  

Az utazással minden rendben ment - 14 óra magasságában érkeztünk Sun Islandra - még 
elcsíptük az ebéd végét. 
Visszafelé a 10 órás dohai várakozás kicsit megviselő volt, de még elviselhető. Lehet, 
hogy érdemes, ha ez az egy járat marad - keresni/ajánlani egy reptéri szállást, ha van 
ilyen. 
Röviden - a szigeten minden rendben volt, jelentős változás a két évvel ezelőttihez képest 
a mi szemszögünkből nem volt.  
217-s bungalót kaptuk. Most jobban megnézve a számozásokat, nekünk a 211-220 közötti 
rész a legmegfelelőbb.  
A bungaló rendben volt - a két évvel ezelőtti állapotok voltak. 
A szállás takarítása szintén jó volt. 
A partot nem takarították olyan alaposan mind korábban - nem volt szemetes és az idő 
is szelesebb volt, de objektívan mérve két éve rendezettebb volt önmagukhoz képest. 
Az ételek minősége és változatossága a megszokott. Teljes ellátáshoz két éve járt az 
étteremben üdítő is - most nem járt. (nem kellett korábban sem) 
A vízi bungalóknál lévő (ázsiai?) étterem zárva volt és nem volt cápaetetés sem. A 
visszaút előtt nem írják ki a kivetítőn és a TV-n a kijelentkezés, indulás időpontját. Amikor 
az utolsó előtti nap este jeleztük, hogy rendeznénk a számlát: Kaptunk egy papírt, hogy 
mikor lesznek az fenti időpontok. 
Az elszámolásnál volt egy báros fogyasztás, melyet nem mi vettünk igénybe, ezt jeleztük 
és kisebb keresgélés után levették a számláról. 
Az időjárásról: 
08.04. - változóan felhős (fátyol- és kisebb gomolyfelhők). Enyhe szél 
08.05. - változóan felhős (kisebb gomoly- és sötét zivatarfelhők). Enyhe szél 
08.06. - fél óra eső - egy óra szünet, ebben a ritmusban esett egész nap. Eső idején erős 
szél. Reggel és délelőtt még lehetett úszni (esőben). 
08.07. - fátyol- és esőfelhők kombinációja. Közepes szél 
08.08. - fátyolfelhők. Közepes szél 
08.09. - egész nap gyönyörű napos idő kisebb széllel 
08.10. - egy-két átvonuló felhő, süt a nap ezerrel, közepes szél 
08.11. - délelőtt napsütés egy-két felhővel. Reggel gyenge szél, utána folyamatos erős 
szél. Délután (a kisreptéren voltunk) futó zápor 
A szél esetében a közepes nálam azt jelenti, hogy az úszást, sznorkelezést nem vagy kis 
mértékben zavarja. 
Átbukó hullámok a közvetlen a partnál maximum, de ott is ritkán. 
A legtisztább víz partközelben 9-én és 11-én volt reggel. Egyébként a felkavart homoktól 
kb. fél méterig lehetett lelátni. Az Olasz étterem mellett azért tisztább volt a víz. 
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Mi alapvetően fürdeni megyünk (12 nappali órából 6 órát a vízben vagyunk és nem a 
medencékben), arra az időjárás jó volt. A színek természetesen a zavartalan napsütésben 
az igazi "maldívosak".   
A vendégek döntő többsége orosz volt - egy-két lengyel, magyar,ukrán, spanyol, portugál 
és skandináv család. 
A parton (200 m-s szakaszon) általában 4-6 ember volt, a maximum 15 fő , azaz nem 
zsúfolt :-). 
 
Most is nagyon jól éreztük magunkat, ezért is tervezünk új utat és változatlan célt. Az időt 
nyújtanánk meg pár nappal. 
Köszönjük még egyszer a szervezést! 
 
 
Kudafushi Island, 4,5 *  parti villa, soft all inclusive ellátással, oda-vissza hidroplánnal.  
2021. július-augusztus  
 
Köszönjük szépen az érdeklődését, minden rendben volt az utazással. 
Mind az oda és a vissza utunk is teljesen rendben volt, a visszafele útnál a Dohai 
várakozás hosszú volt, de ezt tudtuk előre, ki lehetett bírni. A sziget most is teljesen 
korrekt volt haza fele is, a hidroplán indulása előtt fél órával kellett csak elhagynunk a 
szállásunkat, és még előtte is tudtunk ebédelni. A visszafele szóló értesítő levelet most 
már nem papír alapú levélben küldik, hanem e-mailen kaptuk meg (már mentünk a 
recepcióra érdeklődni utolsó este, amikor kiderült hogy e-mailen küldték, csak mi nem is 
néztünk leveleket :) ). 
Számunkra most is tökéletes volt Kudafushi választása, azért a 3 évvel ezelőttihez képest 
volt egy minimális visszalépés szerintem, de így is tökéletes volt. Meglátásom szerint a 
személyzet kevesebb mint korábban volt, illetve az étel választék is kevesebb volt, de így 
is nagyon bőséges. Az eddigi szigeteink közül az ételek számunkra itt a legjobbak, a mi 
ízlés világunkhoz legközelebb állók. Nagyon finom bőséges a gyümölcs választék 
(ellentétben például a korábbi Reethi Farun ahol szinte csak befőtt volt), az édességek is 
nem csak szépek, hanem nagyon finomak, minden étkezésnél 12 féle fagyiból lehet 
választani, és a többi étel is teljesen európai ízvilágnak megfelelő. 
A szigeten sehol nem kellett az ott tartózkodás alatt maszkot viselni, csak a személyzet 
viselt maszkot. A covid helyzetre egyedül az emlékeztetett, hogy az étkezéseknél nem 
vehettük el mi az ételeket, hanem a személyzet adta. Ezzel sem volt semmi gond. Illetve 
még a kids clubban volt minden alkalommal belépéskor testhőmérséklet mérés. 
Ajándékba egy ingyenes sznorkell kirándulást és egy katamarán használatot kaptunk. 
Mi a 103-as beach villát kaptuk most (közvetlenül a recepció mellett), korábban a 116-os 
beach villában voltunk, annak szerintem jobb az elhelyezkedése, de ez is tökéletes volt. A 
szigeten egyedül azok a szállások nem tetszenek, ahol a terasz előtt kevés a növényzet, 
szerencsére mind a két esetben olyan szállásunk volt, ahol dús növényzet biztosította a 
teraszon levő tartózkodáskor az árnyékot, illetve jobban biztosított a magánszféra. 
A vendégek összetétele is változott a korábbiakhoz képest, többnyire német és orosz 
vendégek vannak a szigeten. 
Az időjárás jó volt, egy nap volt amikor szinte végig esett az eső, talán 2-3 nap volt 
felhősebb kicsi esővel, de az 1 esős nap kivételével minden nap teljesen jó volt. Volt pár 
nap amikor teljesen tükör sima volt az óceán, a vége felé amikor esősebbre fordult az idő 
akkor meg a nagy hullámokat élveztük, mind a kettőnek van előnye. 
Titkon reménykedtünk hátha kapunk ajándékba megint 2 éjszakát mint korábban a pool 
water villában, ez a szerencse most elkerült minket, foglaltak voltak a pool water villáik, így 
átfoglalni sem tudtuk. 
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Összegezve tényleg szuper 14 napon töltöttünk a szigeten, nem csalódtunk semmiben.  
Ismételten nagyon szépen köszönjük az utazás szervezését! 
 
 
Kudafushi Island, 4,5* parti villa soft all inclusive ellátással, oda-vissza hidroplánnal. 
2021. július-augusztus.  
 
Köszönjük a kiváló szervezést és segítséget. Szerencsére minden rendben volt az 
utazással, semmi fennakadást nem tapasztaltunk a covid miatt sem. Hazafelé elégé 
megterhelő volt a 10 óra várakozás Dohában. Legközelebb inkább más járatot 
választanánk. Bíztunk a korábbi nyugágy szerű pihenő ágyakban, de a korábbi nyitott 
területről ezek eltűntek és csak kb. 10 ágyas, kis  quiet roomokat találtunk, ebből is csak 1-
2 szobát, persze mind foglalt volt.  
Ezt leszámítva minden szuper volt, a sziget továbbra is gyönyörű, gondozott, az ellátás 
kiváló, az ételek mindenki ízlését kielégítik. Sajnos az étkezések során tiltott volt az 
önkiszolgálás, de hamar megszoktuk, nem volt sorban állás és azonnal kiszolgált valaki 
bennünket. Továbbra is rengeteg finom olasz jellegű péksütemények és piték voltak, 
amivel más szigeten nem  találkoztunk. A szigeten szerintem elég sok vendég volt, főleg 
német és  orosz turistákkal, sajnos így nem tudtunk az utolsó két napra vízi villába 
költözni.    
A kiszolgálással meg voltunk elégedve, mindenki nagyon kedves és segítőkész volt. 
Visszatérő vendégként ajándék  kirándulást és katamarán vitorlázást kaptunk. Az idővel 
szerencsénk volt, csak 2 esős napunk volt. Inkább szeles idő volt jellemző. A parti zátony 
élővilága mintha egyre szegényebb lenne. Vilamendhoo és  Filitheyo sokkal gazdagabb, 
bár az több éve volt és ez valószínűleg globális probléma. A búvár bázison is kicsi volt a 
forgalom, de ez most inkább előnyös volt. A mélyben gyönyörű és gazdag élővilággal 
találkoztam. 
Összességében nagyon jól éreztük magunkat és sokat pihentünk.  
 
 
 
Angaga Island  superior vízre épült bungaló 3,5-4*, all inclusive ellátással, oda-vissza 
hidroplánnal. 2021. július - augusztus.   
 
Nagyon szépen köszönjük a szervezést! Minden teljesen símán, gördülékenyen ment! 
Odafelé szinte sehol sem kellett várnunk! Maléban az útlevél kezelés előtt torlódtunk fel 
kicsit, de amint kiértünk vittek is bennünket a hidroplánhoz! Már délelőtt a szigeten voltunk 
és a bungallónkat is megkaptuk!  
3,5 csillagos kategóriának teljesen megfelelt, és nekünk is teljesen megfelelt! 
Az ételek nagyon finomak, ízletesek voltak! Az étteremben minden reggel és este mérték 
a hőmérsékletünket és szájkendőt kellett viselnünk amíg le nem ültünk az asztalunkhoz. 
De ezt sem éreztük egyáltalán tehernek. Mindenki nagyon kedves volt! 
Az időjárás ott létünk első felében többször volt esős, többnyire felhős, második felében 
többször inkább napsütés volt! De bármilyen idő volt élveztük az óceánt!  
Visszafelé úton is minden rendben volt! Egyedül Dohában az éjszakai 10 órás várakozás 
volt kicsit hosszú, de ezt tudtuk előre!  
Még egyszer köszönjük szépen a szervezést! 
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Dream Island resort, 4* vízre épült villa, all inclusive ellátással. Belső repülő+hajós 
transzferrel. 2021. július.   
 
Minden nagyon szuper volt. Nem ez volt az utolsó Maldiv utunk az biztos. Odafelé az út 
kicsit fárasztó volt ( a kis repülőre még 2.5 órát kellett várni). Visszafelé hidroplánnal 
jöttünk,ez mindenkit meglepett� 
Az időjárástól tartottunk egy kicsit,de eső az kétszer esett összesen 20 percig kb, égető 
nap volt minden nap. Semmi borulás.� 
A sziget nagyon tetszett,egyetlen negativum volt,ha lehet annak nevezni egyáltalán.. A 
beach bárnál eltünt a homokos partrész teljesen,felváltotta a tenger. 
A személyzet nagyon kedves,semmire nem kellett 2 percnél többet várnunk. Utolsó este 

kaptam egy nagy virágcsokrot az egyik pincértől (vélhetően a napi 2x baksis hatására😅) 

A kaják azok nagyon finomak voltak,jártunk már jó pár helyen,de ez az első 3ban benne 
van. Én nem szeretem a halat,de itt minden nap ettem azt is,szuperül voltak elkészítve. 
Utolsó este párom evett homárt maldív módra. Teljesen más,sokkal finomabb, mint amiket 
eddig fogyasztott. 
Az étteremben az alkalmazottak szedik az ételeket és maszk kell,ha felállunk az asztaltól 
illetve a maszk még kell a recepcional és a tó bárnál is pultnál. 
 Fakultatív az valami miatt nem indult,jelentkeztünk 2-re,de azt mondta a recepciós,hogy 
nincs meg a létszám és így elmarad. 
Az all inclusive csomagban lévő teknős túra az indult,viszont teknőst nem láttunk,cserébe 

másnap az öbölben volt😅 

Manta rája túrán is voltunk,az kicsit csalódás volt. Leginkább a szervezés miatt,de láttunk 

mantákat. Utána persze a resort öbölben is voltak 😅 

Próbálok videot és képet csatolni,remélem sikerül is. 
Még egyszer köszönjük a szervezést.  
Jelentkezünk még az biztos! 
Szép Napot! 
 
 
 
Atmosphere Kanifushi Island.  5* vízre épült saját medencés villa + 5* parti saját 
medencés villa, Platinium all inclusive ellátással, hidroplán transzferrel. 2021. március.   
 
Köszönjük szépen érdeklődésed, rendben hazaértünk, minden oké volt. 
A nyaralásunk ismét nagyon jól sikerült, hozta amit elvártunk. 
Kanifushi még mindig tetszik, így harmadszorra is ! Lassan nekünk ez már olyan 
hazamenős................ 
Az első héten medencés vízi villában voltunk, amit sokkal jobban élveztünk, mint 
gondoltuk volna.Eddig azért nem mentünk víz feletti szállásra, mert szeretjük amikor 
kilépünk az épületből, egyből a finom puha homok fogad minket ! 
Ezért kissé előítélettel, kértük a vízi villát, de egyből beleszerettünk! Szuper volt, új, és jó 
dizájnú, a tájolása príma volt, jó volt a szeparáltsága is, előtte a tenger is kedvünk szerinti 
volt, homokos fenékkel ! A második héten mentünk át a parti medencés villába, és meg is 
kaptuk a kívánságunk szerinti utolsó épületet ! Szuper volt ! Jó nagy, gyönyörű part, puha 
homok, klassz medence, dús vegetáció ! Mindenki nagyon kedves volt, és segítőkész ! Az 
éttermek hozták a profi minőséget, és bármilyen egyedi kívánságot is megvalósítottak. 
Néha már szinte zavaró is volt, hogy minden alkalommal személyesen jött a séf, és 
megkérdezte, hogy milyen volt az étel, és van-e még bármi kívánságunk, illetve holnapra, 
vagy a következő étkezésre van-e egyedi kívánságunk........Hozzáteszem ez a mellett, 
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hogy alapból van vagy 100 féle étel minden étkezésen ! Szóval minden príma volt, egy pici 
kivétellel, hogy a sziget végén lévő homokpad ami szuper bokáig érő vízi sétákra 
adott lehetőséget, eltűnt....... Kérdeztem, hogy mi az oka, mondták, hogy elő szokott 
fordulni időszakosan, de ennyire eltűnni még ők sem látták. Ez olyan alapból olyan 
ca.:2km hosszú a homokpad a vízben gyönyörű türkiz vízzel körülötte, szóval kár hogy 
most nem volt..... Ami még változás két évvel ezelőtthöz  
képest az az, hogy rengeteg az Indiai vendég. A másik meghatározó nemzetiség az az 
Orosz, szerencsére ők is sokat változtak, no meg minél drágább a hely annál igényesebb 
a vendégkör,...... Itt Kanifushin párok, családok voltak, mindenki kulturáltan. A Covidról 
sokat nem is akarnék írni, mivel szinte el is felejtettük amíg ott voltunk, hogy van ilyen. 
Csak a személyzet viselt maszkot, következetesen mindenhol, a vendégeknek  
nem kellett. Egyébként a határon is gyorsan flottul ment minden, kérték bemutatni a 
regisztrációs kódot, és az útlevelet aminek vizsgálata 2 perc volt, majd mehettünk is. 
Szóval rendben volt ez is.  
Hát ennyit tudok elmondani utunkról, nem tudom, megyünk-e még Kanifushira, de 
esélyes...... 
Köszönöm segítséged szervezésed, kontaktálásod a szigettel, minden kedvünk szerint 
volt ! 
 

 
Royal Island 4* parti villa teljes ellátással oda - vissza belső repülő + hajó transzferrel  
2021. március.  
 
Nagyon jól éreztük magunkat, szívesen hosszabbítottunk volna még  
Élveztük és kedveltük a a szigetet és a szolgáltatásait.   Csak jókat tudok mondani.   ( 
 Leszámítva a vendégek kelet-európai túlsúlyát, illetve pontosítok : a viselkedésüket…   
Azonban a sziget méret megadta azt a lehetőséget, hogy el tudjunk távolodni ettől, s ez is 
jó volt. ) 
Remek volt a kiszolgálás, a konyha és a villa is. Pont ilyen – nem túl modern- 
autentikusabb villára vágytunk.  
Köszönjük az intézkedéseiket és remélem jelentkezem nem sokára ismét .  
 
 
Ayada Madives, 5* parti saját medencés villa teljes ellátással, belső repülő + hajó 
transzferrel. 2021. március.   
 
Minden a legnagyobb rendben ment! 
Pont olyan nyaralásban volt részük, amelyet elterveztem. Sok helyen jártak már a 
világban, de az egyik legkellemesebb élményüket a mostani Maldív szigeteki utazástól 
kapták. 
A kiutazásnál minden zökkenőmentesen ment. Helyszínen segítőkészek voltak a helyiek, 
azonban nem találták a nevüket az Ayada utas listán, de gyorsan orvosolták a helyzetet, 
addig pedig a VIP Loungeba látták el őket. Az átszállásoknál nem kellett sokat várniuk, 
transzferek sem voltak annyira borzasztóan hosszúak. 
A szálláson kimagasló fogadtatásban volt részük, folyamatos kedves és segítőkész 
személyzet vette őket körbe. Az étkezések változatosak és különlegesek voltak, további 
pozitívum, hogy minden este az adott tematikának megfelelően változtatták azt. A szobák 
tiszták és megfelelően voltak felszerelve, folyamatos napi takarítással. 
Az időjárás is szuper volt, 1-2 nap délelőtt trópusi vihar tombolt, de pont arra az időre 
legalább lehűsítette a területet, így még jól is jött. A többi napon részben napos felhős, 
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illetve teljes napsütésük volt. 
A sziget élővilága is csodálatos, dús növényzettel és élővilággal rendelkezett. Csendes 
pihenésre kitűnő. A vízi élővilág is pont a házuk előtt volt a legszebb megannyi hallal és 
korallal, cápával, teknőssel. Több helyen is próbálkoztak snorkelezéssel a sziget körül, 
illetve palackos merüléssel is egyaránt, de a ház előtt lévő zátony adta a legnagyobb 
élvezetet számukra. Ebédnél külön kértek hal maradékokat és azt bevitték magukkal. 
A szolgáltatások voltak az egyedüli kicsit negatívabb dolog a szálláson. Elmentek merülni, 
illetve snorlekeles delfin nézésre, de nem adott olyan nagy élményt számukra. Nagyon 
vezetett volt az egész és sokan is voltak a túrán. 
Összesen tényleg egy csodálatos és élményekkel teli maradandó úttal gazdagodtak, így 
teljes mértékben meg vagyunk elégedve és köszönjük szépen a munkájukat és 
segítségüket!   
A jövőben még biztosan keresni fogom Önöket további utakkal kapcsolatban! 
 
 
 
Angsana Velavaru 5* infinity pool beach villa, all inclusive ellátással, hidroplán 
transzferrel. 2021. március.   
 
Nagyon köszönjük a szervezést, szuper volt minden! Ahogy írtam már korábban minden 
abszolút várakozáson felüli volt. 
Kicsit bővebben azért: 
Sziget: Ugyan nem a naplemente oldalon kaptunk hanem az oldalsó részen szobát (156-
os villa), de nem volt mellettünk a szomszédban senki egy nagyon nyugis szép parti 
részen, szóval nem akartunk cserélni. A szoba mérete és az Infinity pool nagyon tetszett a 
wifi a szobában nagyon hektikus volt, a medencénél jól működött. A resort egyébként 
saccra 30-40%-os kihasználtsággal mehet, ebből adódóan zsúfolt jelenetek nem voltak 
sem a medencénél sem az éttermeknél. Az ellátás abszolút megfelelő volt, nagyon 
finomak voltak az ételek a reggeli lehetne kicsit változatosabb. Általánosságban 
elmondható, hogy a személyzet nagyon kedves és segítőkész minden helyzetben, néha 
kicsit lassabbak de nem is rohanni jöttünk. :) Nekünk nagyon tetszett a vízivilág, sok halat 
láttunk, kis cápákat, a ráják etetése is nagyon érdekes volt.  A spa kezelések nagyon 
drágák meg úgy általában azok a programok is amik nem ingyenesek. A jet ski mondjuk 
átlagos árban van, de a többi pl: cápales, privát búvárkodás nagyon drágák. Az In-Ocean 
villa 1 éj upgrade-ért 550 USD-t akartak elkérni ami egy kicsit magas volt így nem is 
mentünk át 1 éjszakára. 
Időjárás: 
Két olyan nap volt, ami egy kicsit borúsabb esősebb volt, de nem egész nap, a többi nap 
inkább napos,de előfordultak felhősebb periódusok, 
de teljesen jó volt, sőt már néhol már nem is bírtuk a sok napozást. 
Repülőút/transzfer: 
Minden flottul ment, számottevő késés nem volt, csomagok rendben megérkeztek. A 
hidroplán transzfer kiemelkedően szervezett. 
A Qatar odafelé nagyon magas színvonalú volt, a Lufthansa sem ellátásban sem onboard 
entertainment tartalomban sem kényelemben nem veszi fel a versenyt a 
Qatar/Emirates/Etihad trióval. Itthon az útlevél ellenőrzés egy kicsit kaotikus volt, de már 
fáradtak voltunk. 
 
Nagyon nagy élmény volt összességében! 
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Sun Island 4 * vízre épült villa, all inclusive ellátással. 2021. január - február.     
 
Gyönyőrű volt Sun Island, nagyon jól éreztük magunkat, minden az elmondása szerint 
történt, nagyon kedvesek a szállodában. Egyszer esett az eső kb. 20percet napközben, de 
az is kellemes volt. Az út az nagyon fárasztó volt, rengeteg ellenőrzés van, de ettől 
függetlenül minden gördülékenyen ment.  
Köszönjük a segítséget, még biztosan vissza fogunk térni Maldívra. 
 
 
 
Sun Island  3,5 *  superior beach bungalo, teljes ellátással, 2021. január.   
 
Az idő szuper volt, végig 30 fok, a víz is 27 fokos. Egy éjszaka villámlott és esett az eső de 
reggelre már semmi nyoma nem volt. A szigeten sokan voltak, de akkora, hogy eloszlik a 
sok ember. Nagyon élveztük, hogy rengeteg sport lehetőség van, egy percet se lehet 
unatkozni. Elképesztő gyönyörű a part, nem lehet megszokni a víz színét! A büfé 
reggeli/ebéd/vacsora mindig finom és rengeteg fajta volt . Összességében elégedettek 
voltunk! 
A bárban és az étteremben is ki van írva a maszk viselés, de gyakorlatilag senkin nem volt 
soha! A rája és cápa etetésen mindig osztottak maszkot,ott vettek fel egyedül az emberek. 
A dolgozók pedig végig viselik. 
A szobába mindennap be volt készítve kétszer egy liter víz. Az étkezéseknél a kávé és tea 
ingyen volt. A vizet pedig amint megittad töltötték újra a poharadba! 
Visszafele kicsit embert próbáló volt a kétszer 7 óra átszállás, de leküzdöttük! 
  
Nagyon köszönjük a szervezés segítséget!!! 
 
 
 
Cocoon Maldives 4,5-5*  naplemente oldali parti villa suite all inclusive ellátással, oda - 
vissza hidroplánnal. 2021. január.  
 
Az időjárás a második nap kivételével végig szuper volt. A kaja valahogyan napról napra 
jobb lett. Legelső napon kicsit megijedtünk a szegényes kínálattól. A desszert kínálatuk 
the best. Végig maszkban és kesztyűben szolgáltak ki. Nincs svédasztal, sorba kell állni 
és közben rajtunk is maszk van. Lehetőleg mindenki ugyanazt az asztalt használja 
étkezésekkor. Péntek kivételével élő zene volt , pénteken helyi maldiv kaja és zene. A 
sziget maga mindkettőnknek nagyon tetszett, buja, gondozott növényzet. Szuper, hogy a 
tenger nem mossa a partot mert kintebb az atoll megfogja és egy kotrógéppel a homokot 
visszatöltik.  A fresh juicek fizetősek valamint a minibárban az alkoholok is. Nevetséges,  
kicsit furán értelmezik az All Inclusive fogalmát. Összességében irtó jól éreztük magunkat, 
szuper idő és tökéletes vízhőmérséglet. Csak Bp en volt zárva a buiseness lounge. 
Dohában nem látszik h vírus van, tele volt emberrel. A villánk tökéletes helyen volt. Ha 
lehetne már indulnánk is vissza. Köszönjük Miklósnak a szervezést. Remélem idén még 
lesz lehetőségünk utazni.  
Ui: az egészségügyi nyilatkozat feltöltése nagy türelmet igényel.   
 
 
RIU Palace Maldivas  4,5-5 *  Partra néző földszinti junior suite szoba, all inclusive 
ellátással , oda-vissza hidroplánnal . 2020. december – 2021. január.  
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Köszönjük szépen, hazaérkeztünk egyben. a szálloda rendkívül jól választás volt, csak 
ajánlani tudom azoknak a fiataloknak, akik szeretik a nyüzsit. 
Egyedüliként az ételt találtunk különbségnek az 5 és 4 csillagos szálloda között. illetve 
hogy az 5 csillagosnál a medencénél adtak törölközőt, a négy csillagosnál ez kicsit 
nehezebb volt. Upgradeltünk kiérkezéskor C villára, zseniális volt a terasza, úgyszintén 
csak ajánlani tudom. (vízre épült villa )  
Az utazás egyedüli negatív oldala a kifele menő hidroplánunk volt, reggel megérkeztünk 
9kor Maleba, és egészen délután 4 óráig késett a gép, és kellett plusz súlyt fizetni. 
Szerencsére a vírussal sem volt probléma, visszatekintve nagyon megérte kimenni. 
 
 
 
Velassaru Island. 5*  delux bungaló félpanzióval, hajó transzferrel 2020. március. 
 
Nekünk ez volt a harmadik Maldív utunk (2017. november - Royal Island, 2019. február - 
Furaveri). Ezúttal olyan szigetet kerestük, ami gyorshajóval közelíthető meg a maléi 
reptérről, illetve kategóriában (szállás, étkezések, partszakasz) hasonló legyen, mint 
amiben Furaverin volt részünk. Ezek függvényében esett választásuk Velassaru szigetére. 
Mi Deluxe Bungaló típusú szállásra fizettük be és jeleztük, amennyiben lehetséges a 
nyugati parton lévő bungalók valamelyikében szállásoljanak el minket. Időközben 
változtattak a szállástípusokon és a nyugati parton csak Deluxa Villa típusú épületek 
vannak. Szerencsére mi végül ezen a partszakaszon kaptunk bungalót. Szerintünk a keleti 
parton lévő bungalók nagy csalódást okozhatnak, ugyanis a part nagyrészén 
homokzsákokkal építették ki a gátat, illetve sok hajó horgonyzik itt, így ezen az oldalon a 
fürdési lehetőségek is korlátozottabbak.  
Amúgy a szigeten semmi másra nem lehet panasza az odautazóknak. Imádtuk ezt a 
szigetet, a három közül ezt a legjobban. :) Gyönyörű színekben pompázik a víz, 
púderhomokos a tengerpart, amiben felemelő érzés sétálni, a sziget belsejében a 
növényzet dús, zöld. A szokásos szárazföldi állatokon kívül (gyíkok, ázsai kakukk, stb) 
ennek a szigetnek állandó vendégei egy gémhez hasonló madarak, ami sokszor percekig 
mozdulatlan és nagyon közel engedi magához az embereket. 
A félpanziós ellátás keretében bőséges volt a reggeli és a vacsora is. Minden vacsora 
alkalmával olyan előétel költemenyéket ettünk, amiket még korábban nem. A főételek 
között volt bárány, kacsa, pulyka, ami a korábbi szigeteken nem volt annyira jellemző. A 
desszertek mesterművek voltak. Aki a hagyományosabb ételeket szereti, az csalódni fog, 
itt a manapság oly divatos gourme élményre helyezik a hangsúlyt, a nyaralók teljes 
megelégedettségére. 
Számunkra nagyon emelte a nyaralás tökéletességének érzetét a következő pár apró 
dolog, ami a sziget figyelmességét hivatott alátámasztani: minden nap napi kétszer 
triciklivel járták körbe a szigetet és fagyit kínáltak; naponta egyszer végigkínálták az 
embereket gyümölcssaslikkal és egyszer gyümölcslével, valamint behűtött 
nedves törölközőt is kapnak a vendégek a medencénél és a parton is. És mindez járt a 
félpanziós ellátást választóknak is. 
A sziget specialitása az úgynevezett Chill Bar, ahonnan az ember gyönyörködhet a 
naplementében, szerintünk nagyon ötletes, hogy ezt direkt így helyezték el. 
Érkezésünk napján, délután esett az eső, így legalább hamar sikerült kipihenni az utazás 
fáradalmait. Utána végig verőfényes napsütésben volt részünk.  
Nyaralásunkat a koronavírus járvány árnyékolta be egyedül, amelynek következtében 3 
nappal előbb hazajöttünk a bizonytalan légiközlekedés miatt. Az ott töltött 9 nap alatt 
teljesen meg tudtunk feledkezni a járvány okozta feszültségről, teljes volt a nyugalom a 
vendégek és a személyzet részéről is.  
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Csak ismételni tudom magunkat, imádtuk ezt a szigetet, várakozásainkat felülmúlta. A 
három sziget közül ez toronymagasan vezet. 
  
 
Dreamland Island Resort 4*  parti bungaló, félpanziós ellátással, oda vissza hidroplán 
transzferrel. 2020. február. - március .  
 
Minden nagyon szuper volt, a szállás és az egész sziget gyönyörű. Az élővilág elképesztő, 
láttunk kis szirticápákat, murénát, teknőst, delfineket. Sajnos a Manta rája szezon 
májusban indul, így oda túrát most nem szerveztek (majd vissza kell jönnünk). 
Végig 30-33C volt napsütéssel, a víz 28-29 fokos, kristálytiszta.  
A személyzet kedves, minden jól szervezett, a szobaszámra írható minden, az 
ajándékbolti vásárlás is, depozitot nem kértek, a végén egyben fizettünk. Az ételek 
finomak, sok a helyi jellegű fogás, de van európai is. Bőséges volt a reggeli és a vacsora. 
Ami nagyon jó volt, hogy a bungalónk homokos tengerparti kapcsolatos volt (néhány 
bungaló előtt köves rész volt, illetve volt olyan is, ahol a homokos part eltűnőben volt és 
homokzsákokon kellett lemenniük a partra - az a sziget másik oldalán volt - mi a vízparti 
bungalók és a recepció közti részen voltunk, ezt ajánlom, nagyon szép itt a part. 
Köszönjük szépen a szuper szervezést! 
 
 
 
Lux South Ari Atoll Island  5* Romantic vízre épült medencés villa all inclusive ellátással, 
oda - vissza hidroplán transzferrel. 2020. február.  
 
Minden rendben volt, köszönjük szépen! 
A sziget teljes egészében tökéletes! Bátran ajánlom mindenkinek és Miklóst is. 
Az idő is kiváló volt, időnként felhős, de jól is jött… kétszer esett az eső. Nincs vele gond. 
Egyetlen egy dolog csak, amiről senki sem tehet csak a Quatar Airlines , a Doha-Bp járat 
egy kisebb gép volt, elég kényelmetlen sajnos, de nem haltunk bele. 
Szóval minden szuper és köszönjük szépen a szervezését, segítségét, jól választottunk. 
 
 

The Sun Siyam Iru Fushi 5* Infinity medencés vízre épült villa, all inclusive ellátással, 
oda-vissza hidroplánnal. 2020. február   

Először is szeretnénk megköszönni az utazás megszervezését. Külön kiemelném, hogy 
már a számunkra megfelelő sziget kiválasztásánál is mennyire segítőkész és türelmes 
volt.Több héten át tartó levelezés és ajánlat küldés után közösen választottuk ki az úti 
célunkat.Mi ugyanis még nem voltunk a Maldív szigeteken, ráadásul egy ötfős család 
vagyunk kamaszodó gyerekekkel.  
Amit előre is leszögeznénk, hogy az utazás előtt kaptuk egy részletes névre szóló 
menetrendet az utazásról, részletekről, tudnivalókról,az ebben leírtak 100 %-ban úgy 
történtek meg. 
Az utazás Turkis Airlines-al történt Bp.-Isztambul- Male. 
A Male-ra érkezéskor csak be kellett jelentkeznünk a szálloda kihelyezett pultjához és már 
külön foglakoztak is velünk, egyből kísértek minket a VIP váróba ahol kissé már 
megfáradtan de kényelmesen és kulturált körülmények között várhattuk a hidroplán 
indulását. 
Megj: A hidroplánnal utazás nagy élmény ráadásul nem biztos, hogy fáradtan gyerekekkel 
jó dolog lett volna egy több órás hajókázás a hullámzó óceánon. 
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A szigetre érkezéskor már fogadott minket a hozzánk kijelölt személyes segítő emberke 
aki egész héten a rendelkezésünkre állt bármilyen segítség vagy óhaj esetén. 
A szigeten mindenki kedves és segítőkész volt amit alkalomszerűen néhány dollárral 
megháláltunk amit szerényen elfogadtak, de egyszer sem éreztük tolakodónak vagy 
szemtelennek őket. 
Maga a villa régebben épült, nem túl modern, de maximális tisztaságú és karbantartott 
volt. 
És mondjuk ki őszintén amikor az ember felkel és kinéz az ablakon az óceánra akkor kit 
érdekel az ajtó színe? 
Napi kétszeri takarítás-amit úgy oldottak meg hogy fel se tűnt mikor csinálják. 
Utólag jó döntésnek bizonyult az ALL Inklusive ellátás annyit és olyat ettünk amennyit csak 
akartunk. 
Az éttermekben is kitűnő volt a felszolgálás és az ételek. 
Az időjárás végig kellemes 31-33 fok volt, néha éjszakánként egy futó zápor- zivatar 
amiből reggelre alig látszott valami. 
Ami külön tetszett az egész héten mezítlábaskodás, lábbelit vagy papucsot egyszer sem 
hordtunk. 
A férjem vizsgázott búvárként igénybe vette a sziget búvárbázisának szolgáltatásait jó 
kiszolgálással kellemes merüléseken vett részt. 
Mindent összegezve egy csodálatos életre szóló élményt kaptunk. 
Talán ez volt az első olyan utazásunk ahol nem tudunk semmilyen negatív dolgot említeni. 
Bárkinek szívesen ajánljuk a szigetet és természetesen az ADMIRAL TRAVEL-t!   

 
 
 
 
Reethi Faru Island, 4*  delux parti villa, all inclusive ellátással, belső repülős és hajó 
transzferrel.  2020. február.  
 
Az utazásunk kellemes és gyors volt. Sehol sem kellett sokat várnunk az átszállásra, így 
nem fáradtunk el annyira mint a tavalyi évben, de legközelebb a hidroplánt választjuk. 
A szigeten a fogadtatásunk és recepciós hölgy fantasztikus volt. A 308-as parti szállást 
kaptuk. A bungaló minden várakozásomat felülmúlta. Hagyományos de ugyanakkor 
nagyon modern és gyönyörű tiszta. Központi helyen voltunk közel az étteremhez és a 
bárhoz, mellettünk közvetlen volt egy csendes parti bár is, így mindig volt hideg ital a 
teraszunkon, ugyanakkor mégis csendes és nyugodt volt a szállásunk. A bungaló előtt 
szép nagy homokos partsáv terült el így bőven volt terület ahol fiúnk játszhatott. 
Tetszett, hogy mezítláb lehetett mindenhol közlekedni és az is, hogy szép zöld a sziget. 
Bár nekem ebből a szempontból a Royal kicsivel jobban tetszett. 
Az ellátás is kifogástalan volt, főleg miután megtaláltuk azt a felszolgálót aki leste minden 
gondolatunkat. Én itt jobban tudtam étkezni mint a Royalban. Sokkol bőségesebb volt a 
zöldség és gyümölcs választék, bár ez csak nekem volt szempont a férjem itt és ott is 
maximálisan elégedett volt.  
Az időjárás tavaly tökéletes volt most kicsit szeszélyesebb, de egyáltalán nem zavaróan, 
így kipróbálhattuk milyen hatalmas hullámokban fürdeni.  
Utazás előtt féltem, hogy esetleg most csalódás fog érni minket, hiszen tavaly nagyon jól 
éreztük magunkat, a Royal magasra tette a mércét, illetve elsőnek tapasztaltuk meg a 
Maldív által nyújtott élményeket, de nem így történt. Semmi hiányérzetünk nem maradt, 
sőt újabb élményekkel gazdagodtunk. 
Összegségében őszinte jó szívvel tudom ajánlani mindenkinek a Reethy Faru szigetet.  
Én magam bajban lennék ha  most kellene választanom a két sziget között. 
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Nagyon köszönöm Önnek, hogy segített körültekintően az elképzelésünknek, illetve a 
lehetőségeinkhez mérten a legjobb ajánlatot adni, hogy a pihenésünk valóban csodálatos 
legyen. Mindenkinek meleg szívvel ajánlom Önöket! 
 
 
 
Meeru island  4* jacuzzis parti villa, all inclusive ellátás, hajó transzfer. 2020. február. 
 
Ott kezdeném, hogy megérkeztünk a hajóval, és legnagyobb meglepetésünkre, egy táblán 
kiírással vártak minket: a TUI képviselője várt minket. Leültetett, hozott egy finom italt és 
közben mindent elmondott és elintézte a szobafoglalásunkat. Kértük ugye a 659-660-as 
házakat, annyi változtatással tudták teljesíteni a kérésünket, hogy nem egymás mellett 
voltunk, hanem 4 házzal arrébb, de azon a nagyon jó részen amit kinéztünk magunknak. 
Összességében a sziget nagyon hasonlít szolgáltatásaiban és teljes berendezésben 
Vilamendhoo-ra, így a ház berendezése, a bárok bútorzata szinte mintha ott lettünk volna.  
Folyamatosan hasonlítgattuk a két szigetet egymáshoz, ami Meerun jobb:  

 A part egészen más mivel ez nem egy sznorisoknak szánt saját óriási reeffel 
rendelkező sziget, ezért sokkal jobban tudtunk úszkálni a tengerben. Vilamendhoon 
rögtön jöttek a korallok, szinte csak sznorizni lehetett.  

 A széles homokos tengerpart gyönyörűen karbantartva 
 A sok sok kirándulási és vízisport lehetőség 
 A medencepart nagyon kellemes, és bár a gyerekes medence volt hozzánk 

közelebb és az a kellemesebb klímájú nem volt egyáltalán zavaró vagy hangos a 
családok ott léte 

 Az akció keretében ugye vendégek voltunk egy vacsorára az egyik a la carte 
étteremben – az Asia Wok-ot választottunk – itt sem csak az alap főételt hozták, 
hogy mutassanak valamit, egy teljes 5 fogásos fantasztikus vacsorát kaptunk (ezt 
előre ki kellett választani foglaláskor) 

Vilamendhoon kicsit más, hogy sokkal de sokkal több az élővilág a vízben, körülötte 
ezernyi színes halacska, itt közvetlen a partnál nincsenek, de nem ez a lényeg azt hiszem 
egy ilyen nyaraláskor.  
Mindenki nagyon kedves volt, fullos ellátás, biztosan szívesen visszatérnénk egyszer ha 
lenne lehetőségünk.  
Önnek még egyszer nagyon nagyon köszönöm a sok segítséget, áldozatvállalást a nehéz 
időkben, ha egyszer még megyünk hasonló útra biztosan megkeresem Önt.  
 
 
 
Royal Island.  4* parti villa all inclusive ellátással, oda-vissza belső repülő+ hajó 
transzferrel. 2020. január- február . 
 
Először is azzal kezdeném, hogy 2019 januárjában már voltunk a szigeten, saját 
szervezésben és már akkor tudtuk, hogy szeretnénk visszamenni.  
Miklós szervezését választottuk, mert rugalmasan, minden igényünket kielégítően, 
gyorsan leszervezte az utazást úgy, hogy férjem és fiam (5 éves) mellett két másik baráti 
társasággal utaztunk. 
Az Emirates légitársaságot választottuk (Bp-Dubai Dubai- Male), minden szuper volt, 
Miklós részletes tájékoztatásának köszönhetően. Azt meg kell jegyeznem, hogy a 
Koronavírus miatt a reptéren elég sok maszkos ember volt, akik kicsit ijesztőnek tűntek a 
gyerekeknek és szerintem érezhető volt, hogy kevesebb ember van (2019-ben pont 
ugyanebben az időpontban voltunk). Valamint, ami még feltűnő volt, hogy a repülőn 
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nagyon hideg volt, több takaróra volt szükség (azt gondolom ez is a vírus miatt lehetett, de 
semmilyen tájékoztatás ezzel kapcsolatban nem volt).  
Male-ba 9:45-re érkeztünk meg és 11:15-kor már a belföldi járaton voltunk, aminek nagyon 
örültünk, mert így tudtuk, hogy a nap nagy részét már a szigeten töltjük. 
A 228-as parti villában voltunk (Miklóst már korábban megkértük, ha tudja intézze el 
nekünk, így ezt most itt is szeretném megköszönni Neki). Gyönyörű volt a szoba, 
makulátlan tisztaság volt, napi 2x takarítottak. A part ezen szakasza kicsit árnyékosabb, 
de mi pont a gyerekek miatt szerettünk volna itt lenni. 
A víz gyönyörű és nagyon meleg volt, az állatvilág csodálatos (korallok, különleges halak, 
kisebb cápák, ráják stb.), egész nap sznoriztunk, pozitív volt, hogy idén már volt fullface-es 
buvárszemüveg. 
Az ételek a tavalyihoz képest sokkal finomabbak voltak, bár mi akkor is meg voltunk 
elégedve, egyedül a húsok elkészítése volt sokszor nem megfelelő, de idén nem tudtunk 
olyat választani, ami ne lett volna jó. 
A személyzet nagyon kedves volt, a gyerekek nem unatkoztak bárkinek ajánlom a 
szigetet. Szúnyogok nem voltak, bár az idő nagyon jó volt, egyszer esett az eső, az is 
éjszaka. 
Ami nagyon pozitív volt tavaly is és idén is, hogy a hazaindulás napján a gépünk Male-ból 
este indult és elvileg a szobát 12:00-ig el kell hagyni, de a szálloda jóvolátból a szigeten 
maradhattunk, megebédelhettünk és a szobánkba 16:00-ig maradhattunk (díjmentesen), 
így egész nap fürdőzhettünk és élvezhettük a sziget adta lehetőségeket. 
Nagyon köszönjük a szervezést, még keresni fogjuk Önt :))) 
 

 
 
Royal Island, 4*  parti villa, ALL INCLUSIVE ellátással, oda-vissza belső repülő + hajó 
transzferrel. 2020. január- február.   
 
Fantasztikus utazáson vehettünk részt. 
Kiváló volt mind a parti villa, mind az étkezés. A higiénés körülmények is tökéletesek 
voltak.  
Az idővel is szerencsénk volt, egyszer esett hajnalban az eső, de reggelre felszáradt. 
Kedvesek voltak és nagyon figyelmesek a személyzet tagjai. 
Összességében 10/10 -es volt ez a nyaralás. 
Nagyon szépen köszönjük az utazási irodájuk, és az Ön segítségét is. Biztos vagyok 
benne, hogy ide még visszamegyünk 
 
 
The Sun Siyam Iru Fushi   5*  delux parti medencés villában, all inclusive ellátással, 
hidroplán transzferrel. 2020. január  
 
köszönjük szépen, minden szuper volt! Remek volt az idő, egyetlen kicsit szeles napunk 
volt, eső egyáltalán nem, az összes többi napon ragyogó napsütés. A sziget gyönyörű volt, 
minden olyan volt, ahogy Önöktől megtudtuk, ahogy leírták, semmiben sem csalódtunk! 
Nagyon kedves volt a személyes segítőnk, Oscar, ő a nyaralás végén kérésünkre pár más 
bungalót is megmutatott, azok is igazán szépek, de az általunk választott házzal nagyon 
elégedettek voltunk. Mi úgy néztük, hogy „megérte” all  inclusive ellátást foglalni, örülünk, 
hogy emellett döntöttünk; mind az étellel, mind az itallal nagyon elégedettek voltunk. A 
reggeli egyszerűen fenséges volt, mind kínálatban mind ízeiben. A szálloda által kínált 
szolgáltatások (kirándulások, fakultatív programok) közül egy hajós utat (delfinek) vettünk 
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igénybe, egyébként alapvetően pihenés volt a cél, így ezekről nagyon nem tudunk 
nyilatkozni. 
Az utazás során is (csatlakozások, hidroplán) minden remekül működött, Maléba 
érkezésünkkor már vártak bennünket, és onnantól meg sem kellett fogni a bőröndjeinket, 
mindenhová kísértek és vittek bennünket. 
Egy szó mint száz minden tökéletes volt, köszönjük a zökkenőmentes ügyintézést! 
 
 
 
 
The Residence Dhigurah 5* sunset  parti villa saját medencével, all inclusive ellátással,  
oda vissza belső repülő + hajó járattal 2020. január.   
  
...Köszönjük harmadik Maldív utunk hibátlan szervezését,és előzetes sziget ajánlatait 
is.Csak önökkel utazunk..Nincs kockázat....Residence Dhigurah.All inclusive.....2020 01 
21....2020 01 30...Ez a választás is jónak bizonyult. Az utazás hibátlan, rövid csatlakozási 
idők miatt, nagyon jó pörgős volt. Maléban várt minket a sziget képviselője,aki mindent 
megtett, de csak a későbbi belföldi járatra tudott minket becsekkolni..Addig ingyenesen 
megkaptuk a VIP várót,minden extra szolgáltatással.Belföldi járat induláskor értünk 
jöttek,végig segítettek. Csillagos ötös nekik. Néhány mondatban értékelném a sziget jó, és 
a sziget gyenge pontjait..A 635-ös számú  tengerparti naplementés villát kaptuk. 
Előzetesen e-mailben egy szép homokos partú szakaszt kértünk, ha megoldható. Ez 
sajnos nem sikerült, mert a 635 ös előtt csak kavics. és törmelék volt, nem homokos 
partszakasszal. De folyamatosan rendezték a partot.. A homokos jobb részek,a 600 
számú villáktól, a diving centerre vezető hídig vannak.Utána a cafe del solig tartó 
szakaszon, nincs homok ,csak  tengeri törmelék. A lobby nagyon lassú, több napig nem 
tudtak 100 dollárt kisseb címletekre váltani, hogy a dolgozóknak tudjunk borravalót 
adni...Falhumaafushi lobbijában ez semmi gondot nem igényelt...Bejelentkezéskor 900 
dollár depositot nem tudtak a kártyáról befoglalni, mert limit volt a kártyán,ezért ezt 
készpénzben kifizettük, de megígérték ha a kártya rendben lesz, a pénzt visszaadják, és 
befoglalják a depositot.1 óra múlva, a 900 dollárt már nem akarták visszaadni és a 
kártya depositot használni..Nehezen sikerült, másik dolgozóval elintézni, mert a fogadó 
hölgy otthagyott minket, nem kezelte a problémát. 635 ös villa magánélete nem igazán jó, 
a medencékből egymásra látni. A sok kínairól a holdújév miatt a sziget nem 
tehetett....foglalható ingyenes snorkeling, semmit sem ér.. A bokáig érő zavaros vízből, 
egy vezetővel ki lehet úszni a mélyebb vízbe. és vissza. A víz zavaros, élővilág ezen a 
részen kevés.Ez a program nem jó, inkább vicc. Ez a negatív rész. A 
pozitívumok:Dhigurah, és Falhumaafushi elmondhatatlanul szép. Egy kilométeres híd köti 
őket össze..Kettő az egyben...Mindkét szigeten igénybe lehet venni a bárokat ,és 
éttermeket..Falhumaafushi partja, homokos és álomszerű. Ez a sziget sokkal 
kissebb..Mind a két szigeten használható az all inclusive szolgáltatás...Elképesztően 
kedvesek, mindent megtesznek, előre köszönnek, mindig mosolyognak az itt dolgozó 
értékes emberek, Mindent köszönünk Hafiznak, a személyes segítőnknek. A késői 
kicsekkolást, a figyelmet a kedvességet...Imádtuk őt. Délután 16-ig járt a szolgáltatás,és 
minden ellátás. Szigetet délután 17-kor hagytuk el. Időjárás most picit változó volt.. Sok 
felhő, kis eső, sok napsütés. De jó volt... A villa eddig a legjobb  volt, az összes szigetünk 
közül. Tiszta, tágas, igazi luxus, kilátással a tengerre,,,Joynal és Mushfiq nagyon szép 
munkát végeztek minden nap....Kedvencem, a Cafe del sol--
Rakesh,,,Saikumar..Murad.....Chaminda és a többiek.. Csak rébuszokban tudok róluk 
beszélni...Dj Sanjeewa fantasztikus,,,,Bomba zenék, kedves hozzáállás a vendégekhez... 
Nagyon jó piák,hibátlan,azonnali kedves kiszolgálás. Finom,látványos, mindent igényt 
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kielégítő étkezések....The Dinning room. Svédasztalos.. Nagyon jó.-----Gyorsak 
mosolygósak ügyesek ---Kaja bőséges és finom...All inclusive ellátás beleköthetetlen,és 
erősen ajánlott, bár nem olcsó. Az árak nagyon nagyon drágák. Egy ebéd 100 dollár/ két 
fő.Vacsora szintén....Li Bai,kínai étterem, romatikus....Finom kaják kedves kiszolgálás. 
Foglalni kell időpontot.. Falhuma erősen túlértékelt, nekünk nem ízlett, de ezt mindenkinek 
az ízlése válogatja. Falhuma...Li Bai,,,,ha nem all inclusíve ellátásban vagy, akkor a 
foglalás 50 dollár/fő...Így ingyenes....Fitness center jó...Sok törölköző, hideg víz, jó 
sporteszközök... A hajós Snorkeling jó, de drága, mint a delfin túra is., 2 bicaj jár egy 
bungihoz. Mindenhol van kerékpár parking--Ott tisztítják is őket.. Nagyon király,csak azzal 
közlekedtünk. De van elektromos golfkocsi járat is. A sziget belseje vadregényes. 
Dhigurah és Falmaafushi összekötő hídja páratlan,innen a látványt csak személyesen 
lehet átélni.... Tehát mindenkinek ajánlom...Nagy sziget sok látnivaló, sok bár és étterem. 
Imádtuk ezt a szigetet.......Sok barátot szereztünk....Köszönjük Dhigurah...Köszönjük 
Miklós. 
  

 

 
 
Dreamland Island  3,5-4* parti bungaló, all inc. ellátással, hidroplánnal .2020. január.  

Köszönjük szépen, az utazással szervezéssel - mint mindig- minden rendben volt. 
Érkezéskor kellett a hidroplánra várni kicsit többet (kb. 2,5 óra). 
A sziget és a szállás teljesen rendben volt. Nagyon zöld a sziget sok növénnyel (az nem 
baj, hogy egy részét ott nevelgetik és ültetik ki).  
Az ellátás is rendben van, az all inclusive-on belül el lehet vinni az italokat a bárból a 
szobába, csak ilyenkor pl. a koktélt műanyag pohárba adják, a sör dobozos sör, az üdítő 
műanyag üveges, stb. 
A feleségemet születésnapján a vacsoránál meglepték egy kis tortával és a kedvenc 
pincérjeink még énekeltek is hozzá. 
Az idő szeles volt, ezért a hajós kirándulásokat törölték, de amúgy nem volt különösen 
zavaró. 
Összességében nagyon jó volt, és még egyszer köszönjük a szervezést. 

 
 
Coco Palm Dhuni Kolhu Island, 4*  parti villa all inclusive ellátással, oda vissza belső 
repülő és hajó transzferrel, 2020. január. 
 
Paradicsomi, életünk egyik meghatározó emléke lesz.  
Az utazás, hosszúsága ellenére nem volt túl fárasztó. 
Megérkezésünk után minden gördülékenyen, szervezetten profin zajlott. 
A szállásunk tökéletes volt, úgy érezte magát az ember mintha csak mi lennénk a 
szigeten. 
Az ellenkezőjével vacsorakor szembesültünk, hogy igazából mennyien is vannak, de nem 
volt zavaró, 
illetve sehol nem kellett várni,sorban állni. 
A kiszolgáló személyzet Kedvessége, Vendégszeretete, egyszerűen  példátlan. /lehetne 
tanulni / 
Az ellátás változatos, a gasztronómia minden oldalát bemutató ételekkel. 
Összegzésképpen ez igazi álomnyaralás volt, álom születésnapi ajándék a feleségemnek. 
Köszönöm szépen ! 
Sok sikert kívánok a további munkájukhoz! 
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Noku Maldives 4,5- 5 * parti villában félpanzióval, hidroplán transzferrel. 2020. január.  
 
Utazás: bár megterhelő volt, de minden a terv szerint ment le. A Qatar szolgáltatási szintje 
szerintem sokat csökkent az utóbbi években, két évvel ezelőtt még sokkal elégedettebbek 
voltunk, de ez van… 
Szállás: nagyon jó volt. A „modern” 5 csillag azért kicsit odébb van szerintem, de 
kompenzálja a nagy tér a bungalókban és a kiszolgálás szintje. Ez remek volt, mindenki 
nagyon kedves. Az ételt emelném még ki, nagyon elégedettek voltunk. Nem nagy adagok, 
de kifejezetten jól elkészítve, változatosan. Még egy eszembe jutott, nem nagyon volt 
semmi műanyag a szigeten, üveges víz, bambusz szívószál, szerintem ez remek! 
Idő: elég gyengén kezdett, az első két napon sokat esett és felhős is volt. Utána viszont 
kisütött és le is égtünk, úgyhogy nem panaszkodunk. 
Reef: remek volt ez is, cápák, ráják, teknős és rengeteg hal, szerintem egy olyan amatőr 
szinten, ahol mi vagyunk több vágyunk nem is lehetett volna! 
 
 
Hurawalhi Island  5 * sunset parti villa medencével, ALL INCLUSIVE ellátással, hidroplán 
transzferrel. 2019. december - 2020. január  
 
 A nyaralás szuper volt. Vetekszik Ja Manafaruval :) Jó volt, hogy nem kellett sokat várni a 
hidroplánra, meg hogy nem is volt olyan messze Malétól, Ja Manafaru sajnos még 
hidroplánnal is másfél óra volt... 
A part, a víz gyönyörű volt, tiszta, nem volt korallos, szóval gyönyörű szép volt!  
Az étel azt hiszem eddig a 3 sziget közül itt volt a legfinomabb. Rengeteg féle fajta étel 
közül lehetett választani reggel, délben és este is. Tátott szájjal néztünk mindig, hogy 
mennyi fajta étel van. Nagyon finomak is voltak!  
A 5.8 víz alatti étterembe is sikerült bejutnunk. Az is nagyon nagyon különleges volt. Az 
ételekre is nagyon figyeltek ott is. Lenyűgöző volt az egész.  
Szilveszter napján átvittek mindenkit a dream Islandra. Az is hatalmas élmény volt :) 
A szoba is tiszta volt, rendben volt minden,  
Köszönjük, ismét a szervezést ! 
 
 
 

The Residences  Maldives Island 5*  saját medencés naplemente parti villa, ALL 
INCLUSIVE ellátással, belső repülő+ hajó transzferrel. 2019 december - 2020. január.  

Budapestről az utazás végig zökkenőmentesen zajlott. Nagyon jó a csatlakozás. 
Kényelmesen tudtunk utazni, A repülőkön sok üres hely volt, igy tudtunk aludni is. 
A belső járatra sem kellett túl sokat várni, minden nagyon szervezetten történt,onnan a 
busszal, majd hajóval a szigetre jutáshoz. Az út maga borzasztóan hosszú, 
így idén valószínű, hogy valami közelebbi gyorshajós szigetet választanánk. 
A szobánk az eddigi szigetek közül szerintem messze a legjobb volt. Nagyon modern, 
teljesen újszerű minden. Kifogástalan tisztaság. 
Tágas, nagy terek. Kényelmes ágy. Nagyon szerettük a medencét. Az is mindig gyönyörű 
tiszta volt. Nagyon jó volt, hogy voltak kerékpárok a szobákhoz. 
A növényzet gyönyörű volt. szépen rendezett, karbantartott volt az egész sziget. A part 
kicsit köves volt, de ott tartózkodásunk alatt végig dolgoztak rajta, hogy elhordják. 
A víz lassan mélyülő, homokos volt. A zátony sajnos kicsit messzebb volt, mint vártam. 
Kb 100 m. Ez lehetett volna kicsit közelebb. Az élővilág a szoksásos volt. Rengeteg színes 
hal, cápa, teknős, rája stb. 
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Az ételek nagyon változatosak és finomak voltak. Párommal teljesen különböző dolgokat 
szertünk, de mindketten mindig találtunk magunknak való finomságokat. 
Voltunk a testvér szigeten a francia étteremben, ami nagyon tetszett. 
Hangulatos volt az óceán közepén vacsorázni. Volt műsoros arab est, amire elmentünk. 
Az is nagyon jó volt.  
A személyzet rendkívül barátságos, segítőkész. Csupa mosoly mindenki. Volt saját 
butlerünk. Intézte a foglalásokat,és segített bármiben. Nagyon lelkes volt. 
Összességében mindennel nagyon elégedettek voltunk. 
És ezúttal szeretném megköszönni az Ön lelkiismeretes munkáját, és a sok segítséget. 
 
 
 
Royal Island Resort  4 * parti villa, all inclusive ellátással, belső repülős + hajós 
transzferekkel oda-vissza. 2019 december - 2020. január.  
 
Minden a legnagyobb rendben zajlott, köszönjük a részletes utazási információt és leírást, 
így nagyon könnyű volt a tájékozódás. 
A férjemmel és a fiunkkal egyhangúan megállapítottuk, hogy ez volt életünk nyaralása, 
pedig az én szívem csücske idàig a mexikói utunk volt, de a Maldív mindent vitt. 
Csak pozitívan tudok beszélni bármiről is, mind az étel, a kiszolgálás, a szàllás,stb. 
Lenyűgözött minket mind a szárazföldi, mind a vízi élővilág. Mindhárman sznorkeleztünk 
egyfolytában. A férjem elvégezte a nyíltvízi búvártanfolyamot, a plasztik kártyája tegnap 
meg is érkezett postán.  
A kőgáttól kicsit tartottam, de a helyszínen ràjöttem, hogy hasznos, és egyáltalán nem 
zavaró.  
A személyzet segítőkész, kedves, de nem tolakodó.  
A szállásunk is tökéletes volt, a fèlig nyitott fürdőszoba nekünk nagyon tetszett. Az egy hét 
alatt volt is egy állandó vendégünk, egy gyík. Ez minket egyàltalán nem zavart, sőt inkább 
örök emlék marad.  
A sunset fishing is jó programnak bizonyult, örülök, hogy nem hagytuk ki.  
Az időjáràssal sem volt problémànk, 1-2 alkalommal esett, de a hőmérséklet nem ment 30 
alá, így nem estünk kétsègbe. 
Hogy rövidre fogjam, a sziget egy csoda volt, gyerekek szempontjàból is biztonsàgos. 
Nálunk eldőlt, hogy még visszatérünk a Maldív-szigetekre. 
Még egyszer köszönjük a szervezést! 
 
 
Amaya Kuda Rah island.4,5 *   parti emeletes villa suite, saját medencével all inclusive 
ellátással oda - vissza hidroplán transzferrel  2019 december - 2020. január.   
 
Az utazás rendben lement. Minden úgy történt, ahogyan azt nekünk előre emailben leírták. 
Az időjárás nagyszerű volt, a kiszolgálás szintén. A szállás (medencés parti családi 
bungalló kényelmes volt, tiszta és az óceántól 8 méter választotta el.  
A hidroplán transzfer is rendben volt, nagy élménnyel gazdagodtunk :) 
Jó választás volt az all inkluzív csomag is. 
Összességében nagyszerű pihenés volt, mindannyian remekül éreztük magunkat. 
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Grand Park Kodhipparu Island,.4,5*  7 éj lagoon vízre épült villa saját medencével, ALL 
INCLUSIVE ellátással, hajótranszferrel, 2019 december. -  2020. január. 
 
A repulőkkel minden rendben volt oda-vissza. 
A transzfer gyorshajó 10p várakozás után, 20p utázassal vitt a szigetre. Vártak a kijáratnál 
szálloda felirattal. Név szerint szólítottak.  
A stégen nagy fogadóbizottság volt.  
Kb 10.30-ra értünk oda, és a villánkat azonnal megkaptuk. 
Visszafelé is maximálisan törődtek velünk, még a bőröndökre a repjegy ticketett is a kísérő 
ragasztotta fel, minden helyzetben előre vittek minket az elutazáskor. 
A villa nem a naplemente oldalon volt tehát nem Lagoon villát kaptunk, mint az a vocheren 
volt, hanem oceanra nezett. Én ezt megreklamáltam, azt válaszolták, hogy átmódosítottak 
a szoba besorolást a naplemente oldali közeli sziget építkezés miatt, ahol 2 nagy 
építőhajó dolgozott éjjel-nappal. (Egyik reggelre egy szigetet alkottak 1 óriás pálmafával a 
közepén). Az is mondták, hogy az ocean oldal most a dragább, na meg hogy amúgy is 
fullon vannak. 
Két problémánk akadt ezután, amin nem igaz tudtunk változtatni. 
1.A hazikó és a hozzá tartozó medence kissebb volt mint, amire a képek alapján 
számítottunk, de a terasz hatalmas volt. 
A mi villánk a hosszú híd szinte legvégén volt, kicsit messze mindentől, viszont ha kértünk, 
hívtak nekünk golfautót, ami bármikor elszállított, ahova kértük. 
2.A légkondi külső egysége hangos volt és nagyon zúgott a villában.  
Az ételek es az italok a medencénel lévő Breeze bárban voltak a legjobbak. Ott étlapról 
lehetett 10-22h-ig rendelni. 
Kiprobaltuk a Firedoort, de az csalódás volt. 1+ A víz alatt úszó állatokat 3m magasból 
lehetett nézegetni az étterem közepéből pl. cápát ráját, ami épp arra járt. 
A fő étterem kicsi volt, tobbször várni kellett, hogy legyen szabad asztal, és a svédasztalos 
büfé is kicsi volt, ott pedig telezsúfolva volt a rengeteg finomság. 
1x voltunk snorkelezni egy közeli hotelszigetnél, ott 3x is láttunk cápát, és bohóchalakat is 
láthattunk. Férjem 5x merült, őt is a szomszéd szigetekhez vitték. 
A villa előtti rész tele volt halakkal, minden nap rengetegen snorkeleztek a 1,5-es vízben, 
ami nagyon kellemes hőmérsékletű volt. A közelben volt egy hosszú letörés is, ahol 
szintén sok szép halat láttunk. (Erre számitottunk a műholdfelvetelek alapján) 
A legérdekesebb program a szabadtéri mozi volt. Babzsájokon a hullámzó ócean partján 
volt kifeszítve egy vászon. 
A legjobban a vizi eszközöket szerettük, de sajnos olyan nagy volt 5 napig a szél, hogy 
volt nap, amikor azt ajánlották inkább, csak a part szélen maradjunk, de csak, ha nagyon 
profik vagyunk. Mellény nélkül nem engedtek semmit sem használni. 
1x esett az eső napközben, a szél folyamatosan erős volt, jöttek mentek a felhők, de így is 
rengeteget sütött a nap. 
Szilveszterkor elégették 2019-est és kivilagitottsk 2020-at. Dj játszott. Óceánparti 
koktélbárt csináltak. A vacsora felejhető volt. ( a kis svedasztalos étteremben volt.) A 
környező szigeteken kikőtt tüzijátékokat is láttuk. 1h-ig ment a buli, aztán lecsendesültek. 
A személyzet nagyon kedves volt, tényleg! 

De ilyen szuper munkahelyen biztos én is mindenkivel 100%-ig kedves lennék. 😉 

Wifi mindehol mindig volt. 
Mi nagyon kipihentük magyunkat. Sajnáltuk, hogy haza kellett jönni. 
Köszönöm a szervezést. 
 
 

mailto:iroda@admiraltravel.hu
http://www.maldivinfo.hu/


 
       ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36205284066  iroda@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 
         

25 

CINNAMON VELIFUSHI MALDIVES  4.5 csillagos  vízre épült villa, all inclusive ellátással, 

hajó transzferrel oda-vissza. 2019 december vége -  2020. január eleje.  

A sziget nagyon szép, a vizi villaknál gyönyörű a víz, hatalmas korallzàtony van körben, 

nagyon jót lehetett búvárkodni. A villa szép volt, olyan 60-70 nm kb, a terasszal együtt kb 

100. Az ételek nagyon finomak voltak, bőséges, jó választék. Sajnos csak egy étterem 

van, a másik fizetős, ezért mi a gyerekekkel oda nem mentünk... 2 bár van a parton, egy 

medencénél, ott délutan vannak snackek. Egy hétig nagyon jól elvoltunk, pihentünk, utána 

egy kicsit unalmas volt, mert programok nem nagyon vannak. Este még csakcsak, de 

nekünk az a picikkel sajnos nem kivitelezhető, napközben nem volt semmi aktivitás. Egy 

jàtszószoba volt, de az benti, úgyhogy ott napközben nem igazán voltunk. Karácsonykor 

az ételválaszték nagyon pazar és bőséges volt, a bàrban volt egy kis karácsonyi műsor, 

de a gyerekeknek annyira nem készültek külön programmal. Azt vettük észre mindenki 5 

max 7 napra jön erre a szigetre, mert mindenki kicserélődött körülöttünk. Összeségben 

azoknak ajanlom, akik tényleg pihenni akarnak, szinte nulla aktivitással, de gyerekek 

családoknak annyira nem ideális szerintem. Az idô első két nap esős volt, azután 

tökéletesen napos lett.  

 
 
Noku Maldives 4,5- 5 csillagos,  parti villa, félpanziós ellátással, hidroplán transzferekkel 
oda-vissza. 2019 december.  
 
Köszönjük szépen az utazás nagyon jó volt.  
Az időjárás 3 napig nem volt kegyes, hatalmas esők és szélviharok voltak, de ennek 
ellenére sikerült sokat napozni, barnulni. 
Elérte az 5 csillagot minden szolgáltatás. Bőven 5 csillagos volt a szállás minden része, a 
fürdőszoba is. 
A kiszolgálás páratlan, néha már túlzás is ahogy állandóan jönnek megkérdezni, hogy 
minden rendben van-e.  
Az ételek tökéletesek, menüsor van abból lehet választani, félpanzió elég volt, így is egy 
étkezés kb 1-1,5 órás szeánsz volt. 
Az összes étkezés á la carte történt a reggeli is, bőven volt választék. 
Víz a vacsoránál ingyen volt, egyéb italok fizetősek. Reggelinél minden benne volt, 
narancslé, víz, kávé, forró csoki stb. 
Part gyönyörű, tiszta, rendezett. Voltak épített gátak kövekből, több helyen is. 
Elég sokáig be lehetett menni, a két oldal különböző volt. Volt szép korallos, illetve 
homokos is, kis öböllel. 
Első maldív utazàsunk volt így a sziget nagyságát nehéz felmérni, de szerintem nem túl 
nagy kb 1 óra alatt minden bejárható. 
Első 7 napunk parti bungallóban volt, nagyon szép, rendezett, jó állapotú, letisztult 
bútorok. Utána upgradeltünk vízi medencés villára. Ez nagyon szeles volt, itt azért 
nehezebb volt pihenni, de a látvány miatt megérte. 
Jövőre egy hasonló minőségű szigetre tervezünk ellátogatni. 
Köszönjük szépen, 
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Veligandu Island. 4* sunset jacuzzis vízre épült villa, ALL INCLUSIVE ellátással, 
hidroplán transzferrel.  2019. november 
 
Az utazás nagyon jól sikerült,mondhatni tökéletes volt! 
Az oda- és visszaúton minden rendben volt. 
A szigeten nagyon kedves volt a fogadtatás,a várakozásainknak megfelelően a szigeten a 
szolgáltatások minden igényünket kielégítették. Az all inclusive plus ellátás valóban többet 
nyújt mint máshol. 
Az időjárás változékony volt,de minden nap volt részünk szikrázó napsütésben. 
A személyzet nagyon kedves és figyelmes, az ételek minősége és változatossága 
kifogástalan. 
A sunset vízi villa nagyon jó választás,minden este páratlan kilátás nyílt a naplementére a 
saját napozó teraszról. 
A szoba egyszerű,de mégis ízléses,minden igényt kielégítő. A bútorok cseréje a villákban 
ottlétünk alatt folyamatosan zajlott. 
A bár különlegessége, hogy nem csak székek, hanem ágyak is vannak, ezekben pihenni 
és nézni az óceánt igazán egyedi,melyet még az eddig meglátogatott szigetek egyikén 
sem tapasztaltunk. 
A villák előtti rész homokos,de közel van a korallzátony. 
Az élővilág változatos, azonban csak a sunset villák előtt lehet sznorkelezni,mert a sziget 
keleti oldalánál nagyon erősek voltak az áramlatok,ott nem is tudtuk felfedezni az 
élővilágot. 
Mivel a gépünk késő este indult, kértük,amennyiben lehetséges, szeretnénk igénybe venni 
a late check-out-ot. A szobát ugyan délig el kellett hagynunk,de a sziget összes 
szolgáltatását az utolsó hidroplán indulásáig,este 6-ig térítésmentesen igénybe vehettük. 
A sziget 2019-ben méltán nyerte el a legromantikusabb sziget címet,hiszen aki a kellemes 
és nyugodt kikapcsolódást részesíti előnyben, annak nyugodt szívvel ajánljuk Veligandut! 
 
Köszönjük a szervezést! 
 
 
 
Furaveri Island, 4,5- 5 * parti villa saját medencével all inclusive ellátással, hidroplán 
transzferrel.   2019. október.  
 
A nyaralás nagyon jó volt. Nem csalódtunk semmiben. Azt kaptuk ami le volt írva, amire 
számítottunk is. Már Maleban a reptéren várt minket a hotel egy képviselője aki a 
segítségünkre volt mindenben. Sajnos volt egy nagyobb eső így a hidroplannal csak 
később tudtunk indulni de légkondicionált váróban tudtunk várakozni és még vizet is 
kaptunk. A szigetre érve egyből az étterembe vezettek minket és megebédeltünk majd 
ebéd után a parti házat is átvehettük. A szállás nagyon szep, tágas volt, nem bántuk meg, 
hogy nem vizi villát válsztottunk. Itt volt saját partunk, el tudtunk bújni a pálmafák árnyéka 
alá. Szuper, hogy az udvarban is volt tusoló a medence mellett. Az időjárás is jó volt, de 
tudtuk, hogy esős időre kell majd számítani. Szinte minden éjszaka esett és fújt a szél. 
Nappal jó idő volt mindig, annyi, hogy az ég legtöbbször felhős volt. Ez nem volt zavaró és 
elviselhetőbb volt így a meleg. Mikor előbújt a nap akkor viszont nagyon tűzött.  
Az ellátással is minden rendben volt. Bőséges és változatos volt mindig. Minden nap friss 
gyümölcsöket ettünk, koktélokat ittunk. A minibáros fogyasztásért sem kellett fizetnünk. 
A személyzet kedves, barátságos volt, mindig mosolyogtak. Napi kétszer kaptunk 
takarítást is. Nagyon lelkiismeretes kedves takarítónk volt, mindenben a kedvünkben járt.  
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A sziget gyönyörűséges. Ez volt az első Maldív nyaralásunk de remélem nem az utolsó. 
Egy álom az egész. A vizi élővilág gazdag, láttunk cápákat, rájákat és még delfineket is.  
Haza este indult a repülő így a házban maradhattunk délig. Sajnos haza indulásunk 
délutánján is egy nagyobb eső volt így a hidroplán egy órával később jött értünk. Maleba 
érve már vártak minket és külön személyautóval rohantak velünk a reptérre mivel már 
kevesebb mint 2óra volt az indulásig. A hotel képviselője akkor is végig velünk volt 
egészen a csomag feladásig.  
Mindent összevetve azt mondhatom, hogy szuper nyaralás volt, nagyon élveztük minden 
pillanatát. 
Köszönjük Önnek a segítségét és, hogy türelemmel állt mindig a rendelkezésünkre! 
Barátainknak is ajánlottam már, hogy a Maldív-szigetekre csak Önökkel utazzanak.  
 
 

Reethi Faru Island, vízre épült villa, all inclusive ellátással, hidroplán transzferrel oda-

vissza. 2019 október .  

Nagyon jól éreztük magunkat, a szállás és ellátás tökéletes volt, a személyzet kedves és 

segítôkész. Az idö is tökéletes volt részünkre, naponta voltak felhôs idôszakok, néha esô 

is, de a folyamatos napsütést úgysem lehetett volna kibírni... A szigetet gyönyörûen 

rendezték be, még vannak apróbb szervezési gondjaik (mivel még új), ezek viszont nem 

befolyásolják jelentôsen az abszolúte pozitív összképet. Véleményünk szerint, a vízivillák 

mellett, az összes “Beach” villa is nagyon jó, egyedül talán a sziget belsejében lévô 

“Garden” villákat nem ajánlanánk. A szigeten az ösvényeket igencsak ügyesen, 

kanyargósan alakították ki, ezáltal sétálva a sziget sokkal nagyobbnak tûnik a valóságnál. 

Összefoglalva, ajánlható ! 

 
 
 
 
You & Me Island Maldives,  4,5 *  Manta - vízre épült villa félpanzió plusz ellátással, 
hidroplán transzferrel. 2019. október.     
 
Akkor következzen egy erősen szubjektív és sok kivételes elemet is tartalmazó beszámoló 
a You & Me by Cocoon-on töltött egy hetünkről. 
Idén először Qatar-ral mentünk, sokkal olcsóbb is volt, mint az Emirates és az átszállási 
idejei is jobbak voltak. Valójában a 4 útszakaszból 3-on szerencsések voltunk, mert ha 
nem is félig üres, de erősen foghíjas gépen mentünk, sok üres hely volt, így pl. a hármas 
üléseken csak ketten ültünk. Dohából hazafelé azonban úgy megtömték a gépet, hogy alig 
volt lábhely, jelentősen lecsökkentették az ülések közötti távolságot, ráadásul gépet is 
váltottak, így pl. az ingyenesen előre lefoglalt helyünk hirtelen egy vészkijárat elé került. Ez 
azért lényeges, mert az ablaknál levő ülést nem lehet mozgatni, ami az öt és fél órás úton, 
szűkre vett üléstávolsággal több, mint kényelmetlen. A dohai reptér duty free-je 
kifejezetten drága, persze aki Aston Martint akar vásárolni, annak mindegy. Még soha 
nem vártunk 1 óránál többet a hidroplán transzferre, most ez az idő 2 óránál is több volt, 
csak 12.15 után szálltunk fel, de legalább kaptunk fejenként egy kis üveg vizet és egy 
szendvicset a C terminál várójában. 
Mindenképpen külön kell írni az időjárásról, de ide szúrom be, mert erősen érintette  a 
hazautat. A felkészült Maldív utazó tudja, hogy két monszun, esős évszak, stb. Azt kell 
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mondjuk, hogy elsőre megtévesztő lehet ez az esős évszak dolog, mert lehet, hogy ebben 
az időszakban 3x nagyobb az esős napok száma, de ha az ember jobban megnézi a 
statisztikákat, akkor az is szembeötlő, hogy ettől még nem csökken jelentősen a napos 
órák napi átlagos száma. Azaz többször van eső, párásabb is a levegő, több a felhő is, 
hűvösebb is van 1-2 fokkal, de egyáltalán nincs rossz idő. Nekünk most a 8 nap alatt 1 
esős délutánunk volt mindössze. A helyiek szerint jelentősen függ az időjárás a resort 
elhelyezkedésétől is (egy szélesebb csatorna, vagy kandu, ahogy ők mondják szinte 
arrébb tolja a felhőket), könnyen elképzelhető, hogy a látótávolságban lévő többi szigeten 
jól láthatóan ömlik az eső, miközben a villa teraszán kiválóan lehet napozni. 
Hazainduláskor is gyönyörű napsütésben szálltunk fel a Malétól 180 km-re É-ÉNY 
irányban lévő szigetről, de mire a Malé atollba értünk már bizony dézsából öntötték. A 
Trans Maldivian-nál azért fel vannak készülve erre, szinte egy métert sem kellett 
megtennünk esőben, a hidroplánról kiszállva adtak ernyőt, a busz is közel állt a váró 
kijáratához, meg a lépcsőhöz is. A csomagokat is letakarták ugyan, de még itthon is vizes 
volt a búvártáskánk és nem belülről. Egyszóval, a Maldív-szigetekre általában kiadott 
időjárás előrejelzés pont nulla hasznosságú egy adott sziget vonatkozásában, extrém 
esetben ki lehet fogni napokig tartó rossz időt akár főidényben is, de általában az esős 
évszak is tökéletes nyaralóidőt biztosít. 
A resort idén márciusban nyitott, de a építkezés befejezését irányító, majd a nyitást 
levezénylő general manager augusztus végén távozott és azóta új vezetője van a 
resortnak. Nem tudjuk, hogy ennek a váltásnak tudható-e be, vagy organikusan is ide 
fejlődtek volna a dolgok, de a legnagyobb utazás/szálloda értékelő oldalon olvasható, az 
étkezéssel kapcsolatos negatív kritikák egyike sem állta meg a helyét a mi ottlétünk alatt. 
Nem keverték össze a megrendelt fogásokat, nem hozták ki rossz sorrendben, stb. Volt 
viszont egy olyan gondunk, hogy tapasztalatunk szerint nem volt teljes mértékben 
egyenszilárdságú a kiszolgálás. Értjük ez alatt, hogy az elfogadhatónál nagyobb volt a 
különbség mondjuk a vacsora elköltéséhez szükséges időben: egyik nap 1 óra, a másik 
napon 2-nél is több. Szorul ez némi magyarázatra (lásd később), de ekkora különbség 
azért szembeötlő. Számunkra sokkal nagyobb problémát jelentett a reggeli, mivel búvárok 
vagyunk és a napi hajó fél kilenckor könyörtelenül elindul. A reggeli 7-kor kezdődött, de az 
első két napon 8 után még nem tudtuk befejezni. Annak aki nem akar visszamenni a 
villájába ezt követően, még rendben is lehetne, de aki igen, annak ez nem fér bele. És itt 
most egy szinte hihetetlen történet veszi kezdetét. 
Jeleztük ezt a gondunkat a búvárbázis vezetőjének, aki említette, hogy volt olyan 
vendége, aki inkább nem reggelizett, csak hogy nyugodtan odaérjen a hajó indulására. 
Valamint jelezte ezt a szinte csak búvárokat érintő kérdést az illetékes marketingesnek. 
Aki a következő napon megkeresett minket és egyeztett egy időpontot, hogy a general 
manager-rel tudjunk beszélni a kérdésről. Le is ültünk Mr. Jay-el a bárban, meghívott 
minket egy italra és érezhetően belülről jövő beszédében elmondta, hogy minden 
észrevételt komolyan vesznek, most éppen 4 fővel növelik az étterem létszámát, 
folyamatos a képzés, stb. Mindezeket követően – mondjuk nyilvánvalóan kivételes módon 
– még meghívtak egy romantikus vacsorára, a bár vezetője, aki dél-afrikai külön meghívott 
egy szűkkörű braai-ra, maguktól lehetővé tették a késői kijelentkezést a távozás napján 15 
óráig és még sorolhatnánk. Nyilván nem fog mindenkivel ez megtörténni, de ha általában 
javul a szolgáltatás színvonala, már megérte. Valójában a személyzet minden tagja 
nagyon készséges és segítőkész volt, kivéve talán a takarítót, aki a mi ízlésünkhöz képest 
kissé túlságosan érdekelt volt a borravaló megszerzésében és az elvártnál többször 
jelentkezett semmitmondó kérdésekkel, miközben az alapfeladatát meg nem végezte el 
elég alaposan. 
Visszatérve az értékelésre: a felszolgált ételek kiválóak, bármelyik étteremről legyen is 
szó. A szigeten ugyanis több is van belőlük, nem írunk itt bővebben róluk, mert rengeteg 
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értékelés található a neten. A víz alatti étteremben nem jártunk, mivel azt gondoljuk, hogy 
az ár-érték aránya egy fine dining szakértőnek biztosan rendben lenne, de mi nem 
vagyunk azok. Mivel félpanzión voltunk, ezért az ebédről nem tudunk beszámolni, de 
vacsorára az olasz, a japán (ahol egyébként filippínó a szakács) és a fő étterem is 
rendben volt. Ez utóbbiban van napi menü és állandó választék is. A napi menüben 
foglaltak nyilvánvalóan befolyással lehetnek az ételek elkészítési idejére, de véleményünk 
szerint nem indokolnak kétszeres különbséget a vacsora idejében. Mindegyik étterem a la 
carte, nekünk a félpanzió plusz azt jelentette, hogy vacsorához korlátlan volt az 
italfogyasztás is. És ugye pont ez volt a probléma is, mert reggeli csak a fő étteremben 
elérhető de az is a la carte, mert az a koncepció a szigeten, hogy egyáltalán nincs büfé 
jellegű étkezés. 
A szobákba naponta elvben két alkalommal két félliteres üveg vizet készítenek be. Ez 
minden valószínűség szerint kevés, de a strandon is adnak – hűtött – vizet kérésre, illetve 
a szobákba is hoznak, ha jelzi a vendég az igényét a recepción. Az 5 csillaghoz méltóan 
saját borhűtő is van a szobákban, de azt figyelembe kell venni, hogy az árak is 5 
csillagosak, ami nincs a csomagban, az azért még maldív viszonylatban is drágának 
minősíthető, pl. 1 kisméretű pizza, kiszállítva a villába 20 USD. De az is finom. 
Mi Manta villában voltunk, ami a legolcsóbb kategória a szigeten. Napfelkelte oldal, nincs 
saját medencéje és kisebb is mint a többi. Persze ez relatív, mert így is 55 m2. Ugyancsak 
saját többször megerősített tapasztalat, hogy naplementét csak nagy szerencsével lehet 
egyébként is látni, mert az ég és tenger találkozásánál általában mindig felhők vannak, 
tehát ezért plusz költséget vállalni felesleges. A sziget egyébként saját döntése alapján 1 
órával a Malé-i időzóna előtt van, azaz az étteremből pont kiválóan lehet naplementét 
nézni egy pohár jófajta chilei vörös társaságában. A medence koncepciót nem értjük – 
igaz, mi búvárok vagyunk – biztosan jó az, ha a szobához tartozik egy saját csobbanási 
lehetőség, de nekünk ott van az óceán meg a lagúna és a központi medencében sem volt 
szinte soha senki. Viszont nem sikerült olyan beállítást találni a légkondicionálón, ami 
megfelelően halk lett volna éjszakára: jól hűt, de hangos. Ugyancsak hangos a vízre épült 
villák közti hosszú és kanyargós pallón (The Long and Winding Road by Beatles) 
percenként végig hajtó golfkocsi, de azért ezt el lehet viselni. Merthogy a szigeten, ami 
nem nagy, mindent ilyen buggy-nak hívott kocsikkal intéznek, csomag és ember (!) 
szállítás, étel kiszállítás, stb. 
Ezen a szigeten is sok a kínai vendég, de közel sem annyi, mint más szigeteken, vagy 
mondjuk a repülőtéren, ahol nagyobb arányban lelhetők fel, mint a helyiek és az összes 
többi náció együttvéve. Az összes többi náció meg itt igencsak vegyes volt, ottlétünkkor 
nem volt más magyar szigeten, de tényleg beszéltek olyan nyelven is, amit fel sem 
ismertünk. 
És akkor a szigetről / búvárkodásról néhány szó: aki megszállott sznorkeles az ne ide 
jöjjön, mert sem házi zátony, sem látnivaló nincs. Aki ellenben búvár, annak bátran 
ajánlhatjuk a szigetet, mert rendkívül jó 12 merülést szervezett nekünk Frank és csapata. 
Ebben biztosan benne volt, hogy a 6 merülési napból 3-on csak ketten voltunk a hajón és 
szinte személyre szabható volt a meglátogatott hely. A manták még nem költöztek vissza 
a nyugati oldalra, de így sem maradt hiányérzetünk, mert 100 delfin, vagy 25 dajkacápa 
között búvárkodni azért nem mindennapi. A sziget partján több helyen betonmólót 
építettek, és néhány 10 m távolságra a lagúnában is hullámtörőket helyeztek el bizonyos 
helyeken (főleg nyugati oldal), de ez egyáltalán nem zavaró. Ami viszont zavaró, hogy a 
Manta/Doplhin villákhoz vezető palló és a sziget találkozásánál, valamint onnan a nyugati 
oldali part irányában a napvilágra kerültek a part kialakításához használt 1m3-es 
homokzsákok, szóval itt érezni lehet a friss nyitást, csak az ellenkező előjellel. A szigeten 
naponta tartottak moszkitó irtást, de ez valójában csak a 10db parti villa lakóit érinti 
közvetlenül és őket is csak néhány percig, mi alig láttunk rovart, volt persze néhány légy, 
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meg darázs, sőt szitakötő is és persze megtalálhatók a szokásos fauna elemek is, mint a 
gyümölcsevő denevér, a gyíkok, szürkegém. 
Van nekünk egy díjunk, a Mi Szigetünk. Mostantól a You & Me by Cocoon a díj 
tulajdonosa. 
 
 
 
Reethi Faru Island 4 csillagos, parti villák, félpanzióval, oda-vissza hidroplánnal, 2019. 
augusztus.   
 
Az időjárás most nem volt a legkegyesebb hozzánk, korábbi években mindig nagyon 
szerencsések voltunk a nyári időszakban, de azért egy nap kivételével most is minden nap 
lehetett sznorizni, medencézni, még ha borús is volt az időjárás. 
A sziget szép, dzsungeles, gyönyörű púder homokos, és körbesétálható a partja. A szállás 
is teljesen rendben volt. Különösen tetszett, hogy a bejáratnál és a hátsó teraszon a 
korábbi szigeteken látott merőkanalas lábmosó helyett kis zuhanyos megoldás volt. A 
merőkanalas verzió hozzátartozik a Maldív érzéshez, de ez a zuhanyos azért sokkal 
hatékonyabban használható. A Beach villák és a part között is nagyon dús a növényzet, 
így nagyon kellemesen lehet a teraszon is pihenni, nem tűz oda a nap, illetve úgy vannak 
a villák kialakítva, hogy mások nem járkálnak át a villák között sem. 
Az ételek is megfelelőek voltak, gyümölcs választékból volt a korábbi szigetekhez képest 
kevesebb. 
A reefje is szép, viszont valami miatt a legtöbb időszakban nem a megszokott áttetsző 
gyönyörű óceán volt, hanem olyan volt mintha tejfölös vízben úsztunk volna, rossz látási 
viszonyok voltak. Nem tudjuk, hogy ez az erős szél, hullámzás miatt van-e, korábban 
Filitheyon tapasztaltunk ilyet. 
Az utolsó napon délben kellett elhagynunk a szobát, de a kérésünkre, hogy a kisebbik 
lányom tudjon még délben aludni, biztosítottak részünkre egy garden szobát, ami szép 
gesztus volt a szigettől. 
A hazafele utazás teljesen rendben volt, igaz akkor meg azon aggódtam nehogy ne érjük 
el a Maléból induló repülőt, mert az 5:40-es hidroplán transzfert szervezte a sziget, viszont 
késett a hidroplán. De szerencsére időben elértük a gépet, és így nem is kellett 
várakoznunk. 
Már a tavalyi szigeten sem fogadtak el minden dollárt tőlünk, mert ők bizonyos évjáratok 
utáni bankjegyeket fogadnak csak el, illetve mindegyiket tüzetesen átnézik, és ha 
minimális szakadás is van rajta, nem fogadják el. Így ez már nem ért váratlanul minket, 
valószínűleg minden szigeten ezt a gyakorlatot alkalmazzák. 
Az előző évben választott szigetünk Kudafushi nagyon magasra tette a mércét, azt a 
szintet nem érte el ez a sziget, de itt is nagyon jól éreztük magunkat. 
 
A sziget nagyon szép, dzsungeles, nagyrészt gondozott. A sziget déli részén kaptunk 
szállást a 350 és 351 szobákban nem messze a medencétől. Ami hátrány, hogy a 
medencével szemben nem ideális a kilátás, itt a hajó és hidroplán kikötő, nagy 
forgalommal, hangzavarral és kerozin bűzzel. A sziget túloldala ebből a szempontból 
kedvezőbb.  Bár a sziget újnak mondható, valószínűleg a kivitelezési hibák miatt pl. a 
mozaik csempe sok helyen a medencében hiányos, az éles szélek miatt veszélyes. A mi 
fürdőnkben a kád használatakor a órákon át szivárgott a padlóburkolat mellett a víz 
feltehetőleg a törött lefolyó miatt. A szobák egyszerűek, de szépen berendezettek. A 
reggeli és ebéd változatos és finom volt, mindig találtunk megfelelőt. Hiányoltuk a több 
friss gyümölcsöt, a választék ebben szegényes volt (ananász, dinnye és  narancs). Sajnos 
gyakran kaptunk befőtteket, papaja és banán csak ritkán volt. A péksütemények ízlettek, 
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de a felvágottak nem voltak finomak és gusztusosak. Kudafusin sokkal ízletesebb és 
választékosabb volt az ellátás, ha a kettőt össze kell hasonlítani, ez egy csillaggal 
kevesebb. A személyzet nagyon kedves, segítőkész, barátságos volt, a búvárbázis is 
kiváló, bár az árak magasak. 
A reef sajnos itt is pusztult, de látszanak már újonnan növekvő koralltelepek is. Félő hogy 
olyan már sosem lesz, mint 10-15 éve. Mélyebben sokkal szebb és egészségesebb az 
élővilág. Vagy a szeles idő vagy az áramlatok miatt a víz többnyire opálosan zavaros volt 
rontva a látótávolságot. Azért dacolva a hullámokkal a mindennapi snorkel során sok 
szépet láttam (bár teknős, sasrája, tüskésrája, kiscápa csak egyszer volt látható a 
leszakadásnál.). A hanifaru bay-be nem sikerült eljutni a szeles idő miatt, remélem a 
jövőben még sikerül pótolni. 
 
 
 
Heritance Aarah Island  5*  parti villa all inclusive ellátással oda-vissza hidroplán 
transzferrel 2019 július- augusztus.  
 

A mi nyaralásunk most olyanra sikerült hogy simán 6 csillagot adtam ennek a szigetnek.  
Azt hiszem erre mondják hogy valaki megfogta az Isten lábát! 
Ezt elmesélni sem tudom milyen szuper volt! Szerintem a Maldív szigeteken is ritka az ami 
itt volt most nekünk.  
Jó volt minden. Az út rövidebb mint Amarira, gyors indulás volt a hidroplánnal. A villa új, 
szuper, tiszta, mindennel felszerelt.  
Kapszulás nespresso, tea, tej, svájci csoki, kesu dió... francia bor fehér és vörös minden 
nap egy -egy üveggel. Víz amennyit akarsz és üdítők 4 féle.  
Összesen 1,a fő bárban voltunk.  
Ott volt minden: Johny black label, Ciwas regal, Baylis,..olasz pezsgő. Amit csak akarsz.... 
Mind al inclusive. Az étteremben is csak a fő éttermet látogattuk. Általában homár, óriás 
rák, fésű kagyló és polipból álló seea food tálat kértünk..meg persze egy pezsgőt .. De 
minden más is nagyon finom volt.  

Mindenhol, mindenki csak azt kereste mivel tudna örömet szerezni nekünk! ❤  

Elmentünk egy órás páros masszázsra. 240 dollárnak írtunk alá. Mikor utolsó este 
mentünk rendezni a számlát, azt mondták semmivel sem tartozunk. Ez az ő ajándékuk 
nekünk!  
Azt hiszem ezzel mindent elmondtam.  
Hazafelé is végigkísértek a felszállásig. Azt mondták adjuk le a kulcsot délben és 

nyugodtan menjünk el a bárba és az étterembe ebédelni 😊  

Pedig papíron 12-ig tartott az all inclusive utolsó napon.  
Nagyon szépen köszönök mindent!  

Jövőre szerintem egyszerű lesz a döntés hogy hol nyaralunk ☺ 

(Ja és jól lehetett úszni a meleg óceánban Amarival ellentétben)  

Mindent köszönök! ❤  

 
 
 
Reethi Faru Island, 4,5 *  vízre épült villa all inclusive ellátással, oda vissza hidroplánnal. 
2019 július - augusztus.  
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Tömörren összefoglalva fantasztikus 10 napon vagyunk túl. Mivel ez a második alkalom 
volt a Maldív szigeteken ezért már van egy kis összehasonlítási alapom. 6 évvel ezelőtt a 
Centara resortban voltunk.  
Az utazás zökkenőmentes volt. A qatar airlines Doha és Male között A350-sel repűl. Ami 
egy csodálatos szép és modern repülő. Még a feleségemet is lenyűgözte pedig ő Emirates 
fan.  
A szállás fantasztikus volt. A vizi bungallow gyönyörű tágas, tiszta, modern. Nagyon jó 
légkondicionálással. Napjában 2x takarítják és cserélik a törölközőket. A sziget körbe 
fehérhomokos. Mindenhol lehet fürdeni. Sétálva 15 perc egy kőr. A pálmafák úgy állnak 
egyes részeken mint a reklám plakátokon. Gyönyörű képeket lehet készíteni. A vízben, 
vízparton kétszemélyes hinták. Nem volt tömeg, nap közben alig találkoztunk 
vendégekkel. 
Az étterem pazar volt. Nagy kínálat, minden ízletes volt. Csak az all incluzive-t ajánlom, 
mert ha fizetni kell az italért akkor szerintem 10 nap alatt egy 500.000 forintot biztos ott 
hagytunk volna. Pl egy kóla 10 dollár! Ha az Á la carte étterembe ettünk akkor ott is az ital 
ingyen volt. A szigeten az all incluzive-t full board +drinks - nek jelzik.  
Az időjárás fantasztikus volt. Eső nem volt. Végig 30 fok. Egy nap volt borult de még akkor 
is leégett a hátam.  
A vizi élővilág kicsit kevés volt nekem. Halak rengeteg számba voltak, de korallok sajnos a 
centarához képest kevés volt. Azt mondták hogy kb 5 éve volt egy nagymértékű 
felmelegedés és itt minden korall elpusztult. De lassan rendeződni fog ez már azért látszik. 
A sport központot most horvátok viszik. Hozzáteszem a tulajdonos több évig 
Magyarországon kosárlabdázott. Mindenük van, nagyon jó minőségben. Horgász 
programon voltunk és a helyi szigetet látogattuk meg velük. Mindkettő nagyon jól sikerült. 
Lányommal fogtunk sok halat horgász tudás nélkül.  
Én úgy gondolom, ha lehetne én mindenkinek ezt a szigetet ajánlanám, mert ár érték 
arányban sokkal többet nyújt, akár egy 5 csillagos szállodánál.  
Például az utolsó percig azaz 15 óráig a szobában maradhattunk az utolsó nap úgy hogy a 
hidroplán 16-kor indult. Így ez a nap is majdnem egy teljes értékű nap volt.  
A családom nevében is köszönöm a profi és teljes körű kiszolgálást. És remélem fogunk 
még a jövőben önökkel utazni.  
 
 
 
Dreamland Island 4 csillagos, parti bungaló félpanzióval 2019 július .  
 
A pozitív dolgok: 
A növényzet a sziget belsejében a legtöbb helyen mangrovés, nagyon sűrű, 
megközelíthetetlen, látványnak is nagyon jól néz ki. Ugyanakkor viszonylag sok pálma is 
van a szigeten, főleg a parthoz közel. A belső tó szintén egyedülálló, rengeteg vízi növény 
van benne, főleg tavi rózsa és vízi liliom. A tó területének kb. negyede medenceként is 
funkcionál, ez a rész el van kerítve, és itt növények sincsenek. A sziget korábban lakatlan 
volt, csak 2-3 éve kezdték felépíteni a bungalókat és az infrastruktúrát, tavaly március óta 
működik csak a resort, így minden újszerű. A sziget hangulata, nyugodt, csendes, 
pihenésnek, teljes kikapcsolódásnak kiváló. Közel van a Hanifaru Bay (dhonival alig 10 
perc) ahol a az év egy részében rendszeresen előfordulnak manták és cetcápák. 
  
A negatív dolgok (a többi szigethez képest): 
Nem túl szép a partja, csak kevés helyen van széles fehérhomokos part, ezt persze 
az erős erózió okozza. Jelenleg már a  sziget kb. 2/3-át körbeveszi egy kimondottan 
csúnyácska kőgát, amit eléggé el nem itélhető módon úgy alakítottak ki, hogy részben a 
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meglővő reef-re "ráhalmozták" a nagyméretű köveket, így elpusztítva a reef egy részét. 
(Érthetetlen.) A még megmaradt house reef sem túl szép, bár halak azért vannak jócskán. 
A szigeteten szinte semmi program nincs, nekünk a 2 hét alatt egyszer volt a bárban egy 
kb. 20 perces búvár prezentáció, és slussz. Az étteremben nincs fix asztalod, és nincs fix 
pincér sem. Valószínűleg a room boy sem fix, nálunk a 2 hét alatt 3 room boy is 
"megfordult". Nincs a la carte étterem, csak az egyik bárban lehetett ebédre pár dolgot 
kérni (szendvicsek, hamburgerek, saláták, 2-3 fajta olasz tészta és pizza, 3 fajta ázsiai 
kaja. Mi szándékosan csak FP-t fizettünk be, és ebédre jó lett volna egy kicsit szélesebb 
választék). A szolgáltatások nagyon korlátosak, pl. kaját sem lehet rendelni a bungalóba 
(ebédidőben mi máshol ezt a lehetőséget szívesen használtuk, hogy ne menjen el sok idő 
az ebédre való várakozással), és pl. biliárd asztal sem volt, nekünk mindkettő hiányzott. 
 

 
 
 

Hideaway Beach Resort & Spa  5*, sunset parti villa félpanzióval. 2019. május.  

 2019.05.06.-án indultunk budapesti indulással a Qatar Airways délutáni járatával erre a 
csodás helyre. Dohában 2 óra várakozás után startoltunk Maléra. Reggel 9 maldív idő 
szerint érkeztünk a fővárosba. Bőröndök átvétele után vártank ránk a Tomas Cook 
képviselői, akik átirányítottak a sziget pultjához. Itt ért bennünk az első meglepetés. 
Foglalásnál mondták, hogy belső járattal és gyorshajóval jutunk majd a szigetre. Erre a 
drágább hidroplánnal érkeztünk a szállásra. Köszöntő koktél után jött a butler és körbe vitt 
minket ezen a nagy szigeten. Ezek után jött a következő meglepi. Mi sunset beach villát 
foglaltunk, de a butler közölte, hogy átfoglaltak bennünk delux vízi villára. Mi köszöntük 
szépen, de nem kértük, mert mi szeretjük a partot, a saját strandot, kertet, stb. Most biztos 
sokan megköveztek bennünk, de mi nem szeretjük a vízi villákat. Fél óra telefonálgatás 
után közölték, hogy megvan a kért villánk. Nem is csalódtunk, egy kész csoda volt. A 
szobát naponta kétszer takarítottak, nagyon precízen. Félpanzió ellátást  kértünk, de 
bőven elég volt. A kaja nagyon ott volt a szeren, nagy választék, ízletes ételek, nagyon 
figyelmes pincérek. Az ital külön fizetős. Reef : a Meeru bárnál, a kikötő mellett kezdődött , 
és elég hosszú szakaszon lehetett sznorizni. Rengeteg színes hal, rája, bébi cápa 
muréna, és egyszer találkoztam tekivel is. A korallok sajna elég lepusztultak, de erről nem 
a sziget tehet.  Másik oldalon található a mese víz, itt viszont kicsit szelesebb az idő, és 
nincs korall. Minden este van az étteremnél cápa, és rája etetés, szép látnivaló. Árak: egy 
üdítő 9.5 dollár, alkoholos koktél 25-30 dollár, alkohol mentes 15 dollár, két literes 
Hideway víz 8 dollár, kaja árakat nem tudok, de a sziget honlapján 
megtekinthetők. Mindenkinek csak ajánlani tudom ezt a szigetet.Ami még nagyon fontos ! 
Óriási hálával tartozom az Admiral Travelnek, és személyesen Fehérvári Miklósnak a 
segítségért, nélküle nem ment volna. Ez volt a 16. Maldív utunk, és hála neki ez is 
tökéletesre sikeredett.  

 
 
Diamond Thudufushi Island 4,5 *, - beach villa, hidroplán transzferrel, AIl inclusive 
ellátás. 2019. május . 
 

Nagyon jól éreztük magunkat! 
A sziget csodás, pont olyan mint a képeslapokon. Az idővel is szerencsénk volt, mert 
végig sütött a nap, egyszer volt kisebb eső.  
A szállás pompás volt, rendkivül tiszta, a szálláson dolgozók mindenki nagyon kedves volt, 
a kislányunkat nagyon szerették.  
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Mivel Olasz szállodalánc, a vendégek nagy része Olasz volt. Az Olaszok nagyon 
vendégszeretők, és szeretik a kisbabákat, ezt már máshol is tapasztaltuk. 
Az ellátás az eddigi legjobb volt. Változatos, minőségi ételek, széles italválaszték. Pl.: 
aperol spritz, más szállodákban ez feláras szokott lenni. 
Víz győnyörü, part fehér homokos, tiszta. 
Nagyszerű nyaralás volt! 
 
 
 
Kihaa Island  2019. április, reserve villa (parti 2. sorban) all inclusive ellátással, oda-
vissza belső repülő+ hajós transzferrel.  
 
Nagyon de nagyon szuper volt MINDEN! :) 
A sziget tényleg mese szép; gyönyörü minden oldalrol! 
A 115 és 215 szobàkat kaptuk; az egyik a napfelkelte a màsik a naplemente oldalon; mind 
a 2 szobàbol az àgybol làthattuk a oceànt (hiàba voltunk a màsodik sorban :) ) 
A szobàk tisztàk voltak és nagyon tàgasak.  
Az ellàtàs jò volt; tényleg elég sok koktél volt az all inclusive-ban benne; illetve bàrmit 
megcsinàltak a bàrban amit csak kértünk (térités mentesen) 
Az ételekröl sem tudunk semmi negativat mondani; mindig mindenki talàlt valamit ami 
nagyon izlett. 
Minden este màs stilusu vacsora volt; (mexikoi, kinai, arab, olasz, maldiv, stb) tehàt elég 
vàltozatos volt a svédasztalos étkeztetés. 
Reggel, délben és este is volt làtvànykonyha; valamit mindig frissen készitettek izlés 
szerint (omlettet; hamburgereket; halakat és tésztàkat) 
Az idö fantasztikus; öszintén megmondom hogy sokkal jobb volt mint amikor mi januàrban 
voltunk... 
Egyetlen egy nap sem esett az esö; nappal 32-35 (amit a pàra miatt inkàbb 38-40 nek 
érez az ember) és este sem hült 29-30 fok alà :=) 
A szemàlyzet fantasztikus; kértem egy szülinapi dekoràciot a szobàba: kiraktàk az àgyra 
magyarul amit kértem :) 
A megérkezésnél vàrtak minket: elvették a böröndjeinket hogy be tudjàk regisztràlni a 
belföldi jàratra majd ahogy le volt irva elkisértek a helyi vip longue vàroba ahol hideg italok, 
snack-ek és klìma vàrt :) -  a  böröndöket màr csak a hotelszobànkban kaptuk meg. 
A visszaútnàl ugyan a longue-ba nem invitàltak meg de a csomagjainkat ök ugyan ugy 
becsekkoltàk a belföldi utàna pedig a nemzetközi jàratra (tényleg nagyon szervezettek 
voltak) 
Nagyon szépen köszönjük a tökéletes szervezést!!! Álomnyaralàsből térhettünk haza :) :) ) 
 
 
Kudafushi Island. 2019. március  - április, medencés vízre épült villa 4,5 * , PRÉMIUM all 
inclusive ellátással, oda vissza hidroplánnal. (Nem hivatalos esküvő a szigeten.)   
 

Fantasztikus volt minden 😊 Ilyen tájékoztatásban, szervezésben és nyaralásban még 

nem volt részünk! 
Az utazás során minden percre pontosan működött, pedig ez nálunk nagyon nem 
jellemző, legyen az egy kis EU-s kiruccanás vagy egy Thaiföldi nyaralás… mindig késnek 

a gépeink és bukjuk a csatlakozás ☹ DE itt minden óramű pontossággal ment. Mindig ott 

várt mindenki, amit leírt a tájékoztatóban és valóban minden úgy zajlott, ahogy azt 
elvártuk. 
A sziget egy kis ékszerdoboz! Először csodálkoztunk, hogy a megérkezés után sok 
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nyaralót nem láttunk a szigeten… pontosabban egyet sem, de estére mindenki előjött a kis 
birodalmából. Ízletes fogásokban volt részünk a főétteremben a tematikus esteken és 
fantasztikusakat vacsoráztunk a la carte éttermekben is. Este a JuJu bárban finom 
koktélok, lágy zene, 28 fok… nem kellett semmi más a tökéletes kikapcsolódáshoz! 
A sziget kitett magáért az esküvő megszervezésében és lebonyolításában is. Nagyon 
kedves és segítőkész volt mindenki. Érkezésünk másnapján leegyeztettünk minden egyes 
pillanatot, zenét, díszítést és valóban minden úgy is történt, ahogy szerettük volna! 
Köszönjük szépen, hogy ilyen segítőkész volt az utazás megtervezésében és 

kivitelezésében 😊 

Vállalkozóként úgy gondolom, hogy lehet a mai világban is sikeres bárki, ha szívvel-
lélekkel végzi a feladatát – Ön ismét ezt bizonyította be! 
További sok sikert kívánok és biztos vagyok benne, hogy fogom még keresni utazással! 
 
 
 
LUX SOUTH ARI ATOLL  5* Beach villa + Romantic vízre épült medencés villa all 
inclusive, hidroplán transzferrel  + Nem hivatalos esküvői szertartás  2019. március. 
 
 Köszönjük szépen nagyon jól éreztük magunkat. A sziget mese szép volt és mindkét villa 
is igényesen berendezett valami szerencsés lokalizációval megáldott volt.  Sokan 
kérdezték, melyik tetszett jobban csak azt tudom mondani hogy mindkettőnek más az 
előnye. A parti villát a saját tengerpartja valamint a hátsó nyitott zuhanyzója tette 
felejthetetlenné. Elmondhatatlan élmény úgy tusolni,  hogy közben ha félnézek egy 
hatalmas pálmafa tekint vissza. A romantic pool villát viszont a medencéje és intim terasza 
tette különlegessé, amit a high tech belső megoldások (projektor, speciális WC- bidet) 
fűszereztek meg. A személyzet kiemelkedően kedves és segítőkész volt. Bármilyen 
keresünk akadt, azonnal meg is valósult.  
Időjárással aránylag szerencsénk volt. Már az első nap láttuk, hogy 15étől esőt írt, főleg az 
esküvő miatt ezért aggódtunk is. Még aznap a 16h-rá tervezett szertartást előre hozzuk 
14hra, hogy a zuhé előtt összeházasodjunk. De előtte pár perccel elkezdett szakadni. 
Végül 3 körül tartottuk meg gyönyörű időben és a tengerparti vacsi is tökéletes volt. Sőt a 
másnapi naplemente hajózás is meseszép volt. Utána hajnalban többször is esett, de 
összeségében azt mondjatom szinte végig napos szép időnk volt.  
Visszafelé az út volt necces, mert a hidroplán transzfer bő két órát késett. Aggódott is a 
Manager, hogy el fogják-e érni az utasok a gépeket. De amint leszállt a hidroplán kézről-
kézre adtak minket és kb 2 perc alatt a teljes becsekkolas, kontroll megvolt. Minden soron 
kívül ment, mindenhol átvittek minket, így sima volt a vége.  
Egy dolog volt ami kicsit furának találtam: a fő étterem (MIXE), ami nekem a kedvencem 
volt többszöri is zárva volt. M 
ásodik héten hétfő, szerda, csütörtökön is. Persze több étterem is rendelkezésre állt, 
ahova viszont előre be kell jelentkezni és volt ami szintén bizonyos napokon zárva volt. Így 
a választás helyett volt, hogy kizárásos alapon maradt valami. Aránylag korán realizáltam 
a helyzetet és egész jól összeraktuk, mikor hova menjünk. Kitapasztaltuk, mi jön be 
nekünk jobban, mi kevésbé. Szóval ez az egy volt ami nekem kis disszonanciát mutatott. 
Ezt a hotel fele is mint építő jellegű kritikát el fogok juttatni. De azt gondolom ahogy elején 
is írtam apróságról van szó, mert végül nem éheztünk, sőt mindig megtaláltuk a fogunkra 
valót.  
Összefoglalva azt tudom mondani tökéletes és felejthetetlen volt ez a két hét.  
Ezúton is köszönjük a szervezést, mert minden zökkenőmentesen zajlott és teljes az 
elégedettség.  
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Kihaa Island  3,5- 4* reserve villa (parti 2. sorban) all inclusive ellátással, oda-vissza 
belső repülő+ hajós transzferrel. 2019 március,   
 
UTAZÁS, TRANSZFER 
Az utazás oda-vissza rendben volt, a Swiss járata pontos volt, nagyon jó volt, hogy 
Zürichben nem kellett sokat várni az átszállásra. A szálloda képviselője várt a reptéren 
Kihaa táblával, elkísért a „helyi” terminálra, becsekkolt helyettünk. A helyi gépre kb. 3 órát 
kellett várnunk, de a váró nagyon kellemes, légkondícionált, voltak frissítők, illetve főtt étel 
is.  
A sziget transzferrel is minden rendben volt, a helyi reptérszigeten sem a kisbuszra sem a 
hajóra nem kellett várni. A szobát a papírok kitöltése után azonnal át tudtuk venni, 
szerencsére nem kellett várni 14:00-ig. Visszafelé szintén minden olajozottan ment, 
kivéve, hogy majdnem otthagyták a szigeten a bőröndjeinket, úgy szóltunk, hogy nem 
látjuk a mólón a csomagokat, és egy srác visszament értük. Szóval mindent intéznek, de 
azért résen kell lenni. 
 
SZIGET 
A sziget nagyon szép, végig széles homokos partja van, nincs sehol homokzsák. Egész jó 
a reef is (többfajta hal, tengeri uborka, ráják, a korallok is egész jó állapotban vannak stb.). 
Nagyon tetszett, hogy az egyik oldalon ízléses pihenőalkalmatosságok vannak a szokásos 
napágyakon felül, nagyon közel a bárhoz, ahonnan ki is hozzák a rendelést, nem kell 
mindig bemenni.  
Mind a két medence szépen van kialakítva, nem vagyunk nagy medencések (mondván ott 
az óceán), de rendszeres vendégek voltunk. Az egyik árnyékosabb, aminek egy része 
gyerekeknek is jó, a másik az Infinity pool, ahonnan a naplementét lehetett nézni.  
Ami nagyon fontos, és nekünk nem volt egyértelmű (nem szerepelt a tájékoztatókban), 
hogy a sziget +1 órával van Maléhoz képest. Erre mi a 2. napon jöttünk rá. Az első szóbeli 
tájékoztatás alkalmával annyit mondott a fogadónk, hogy itt Kihaa time van, de ebből nem 
volt egyértelmű, hogy ez mit jelent.  
 
IDŐJÁRÁS 
Az idő végig nagyon jó volt, egy csepp eső sem esett, 3 olyan napunk volt, amikor szinte 
egyáltalán nem volt felhő az égen, de egyébként is végig napsütés volt, egy-két délután 
felhősödött be jobban.  
 
SZÁLLÁS 
A szállással nagyon meg voltunk elégedve. Mi 2. sori villában laktunk, tágas, tiszta, félig 
nyitott fürdőszobával, káddal, fedett és nyitott zuhannyal, fogkefe, fogkrém, fésű, 
borotválkozószett. Az ágy kényelmes volt két párnával. A légkondival nem volt probléma.  
Akinek fontos, hogy konkrétan a vízparton legyen a bungaló, annak az 1. sorit ajánlom, 
annak ezen az oldalon még saját parti pavilonja is volt. Nekünk a 2. sori teljesen megfelelt, 
egyrészt kb. 8 lépéssel volt hátrébb, mint a másik, illetve mi jellemzően más 
partszakaszokon voltunk nap közben.  
Ami kicsit zavaró volt, hogy a villasor mögött valamilyen építési tevékenység zajlott a 
helyiek által lakott részen, folyamatos volt a flexelés (reggel 9-től délutánig). Ezt egyszer 
jeleztük a recepción, de nem csináltak semmit.  
 
PROGRAMOK, LÉTESÍTMÉNYEK 
Sunset Cruise: benne volt egy program az al csomagban, mi ezt választottuk, hajóval 
vittek ki, minden rendben volt (ezen kívül volt még esti horgászat, helyi sziget látogatás, 
reggeli delfin nézés). 
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Rájaetetés: Minden nap 18:30-kor van rájaetetés, nagy élmény, már csak azért is, mert 
nemcsak a ráják érkeznek ilyenkor meg, hanem egyéb halak, cápák is, mi 3x voltunk.  
Van egész jól felszerelt konditerem, squash pálya. Egyszer voltam masszázson (nőnap 
alkalmából 20 % kedvezményt adtak), nagyon jó volt. Van külön Kid’s Klub.  
Esténként voltak különböző programok, maldív est, filmvetítés, disco….. Az egyik délután 
koktélpartit szerveztek a parton a naplemente nézéshez :) 
 
ELLÁTÁS 
A reggeli, ebéd, vacsora rendben volt, mindig volt választék, tematikus vacsorák voltak 
(indiai, maldív, kínai stb.). Egyik este a tengerparton voltak megterítve az asztalok, akkor 
volt többfajta tengeri herkentyű, egyébként is jellemzően volt valamilyen hal. Azt itt is 
tapasztaltuk, amit már más szigeteken is, hogy a marhaételek nem feltétlenül úgy vannak 
elkészítve, mint nálunk (néha kicsit rágós volt). Mindig volt több fajta curry, saláta, 
desszert, egyfajta leves, többféle főétel, külön pasta corner, ahol a szakács ott készíti el a 
kérésnek megfelelően. Ahogy fentebb írom, 2. napon jöttünk rá, hogy itt +1 óra van, így az 
első pár étkezésnél lényegében az étkezés legvégén mentünk oda, de így is kedvesek 
voltak a pincérek és még volt választák is.  
Ami kellemetlen volt a hét folyamán, hogy a sziget le volt fogyva alkoholból. Pl. sör csak az 
első és az utolsó napon volt (emiatt a minibárba sem töltötték), Aperol csak az utolsó 
napon, Campari egész végig hiánycikk volt. A hét folyamán az egyik bárban többször 
szembesültünk azzal, hogy vagy ez vagy az nincs (volt olyan nap, amikor közölte a pincér, 
hogy brandyn és whiskey-n kívül semmilyen más alkohol nincs az all inc. kínálatban, 
ezekből tud koktélt is keverni). Volt olyan pincér, aki ilyenkor automatikusan a drágább 
fajtából adott külön díj felszámítása nélkül (ezek ugye már nincsenek benne az all inc 
ellátásban), ez nagyon szimpatikus volt, néhány pincér viszont csak a rendelkezésre álló 
all inc italokat kínálta fel, és sajnos olyan is többször volt, hogy érezhetően nem volt 
alkohol a kapott koktélban (tájékoztatás nélkül). Ez a hiány néha olyan kínos szituációkat 
szült, hogy olyat tapasztaltunk, amit eddig még soha, az egyik pincér egy ilyen alkalommal 
nem akarta elfogadni a borravalót, mert már neki is kínos volt. Nyilván ez nem tudta 
elrontani a nyaralást, de azért nem ezt várná az ember all inc ellátáson.  
 
Összességében nagyon tetszett a sziget, ez volt a 3. Maldív élményünk és ismét 
elvarázsolt minket.  
 
 

Safari island. 4* vízre épült villa, all inclusive ellátással, oda-vissza hidroplánnal, 2019. 
március 

Köszönjük az érdeklődését az utazással kapcsolatban. Szuper nyaralásunk volt minden 
szempontból. Az utazás elég hosszú és fárasztó volt, de ezt előre tudtuk, számoltunk vele. 
Az Emirates tényleg nagyon profi társaság, pontosak voltak a járatok, a Dubai átszállás is 
rendben ment, a repülőn finom ételek voltak, az ülésekbe épített multimédiás berendezés 
(filmek, zenék, játékok) pedig segített, hogy jobban teljen az idő. Maléba érkezve rögtön 
megtaláltuk a leírásnak megfelelően a Tui képviselőjét, aki átkísért minket a hidroplános 
pulthoz. Itt is minden gördülékenyen ment, a kézipoggyászt például le sem mérték, nem 
foglalkoztak a súlyával. A hidroplán végül kicsit késett ahhoz képest, amit először mondtak, 
de a reptéren kaptunk ásványvizet és a mobilklímás váróban használhattuk a wifit, hamar 
elrepült a várakozás. A szigetre érkezve szintén szuper kiszolgálásban volt részünk, vizes 
törölközővel és hideg gyümölcslével vártak, ami nagyon jól esett a hosszú út után. A 
bejelentkezés után a szobánkhoz kísértek minket, a vízibungalónk a reef felőli oldalon volt, 
nagyjából középtájon, vagyis a lehető legtökéletesebb helyen.A szoba szép tiszta volt, a 
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kilátás pedig egyenesen gyönyörű a tengerre. A szobát minden nap kétszer jöttek 
takarítani, ágyneműt is gyakran, törülközőt naponta cseréltek.A sziget maga pedig pont 
olyan volt, amilyenre vágytunk, csendes, nyugodt, romantikus. Nagyon jó volt, hogy nem 
voltak sokan, és bár az étterem foglaltságából arra a következtetésre jutottunk, hogy ha 
nincs is minden bungaló minden éjszakára kiadva, azért majdnem mindig teltház van, 
mégsem volt sehol zsúfoltság, nagyon jól eloszlott a szigeten lévő embermennyiség. Volt, 
hogy a házunk előtti reefen csak mi snorkeleztünk, vagy adott partszakaszon szinte csak 
mi fürödtünk.A kinti személyzet nagyon kedves és segítőkész. Például a hazaútra mi 
mindenképpen szerettünk volna előre becsekkolni, simán használhattuk a gépüket, 
nyomtatójukat. Igaz a borravalót nagyon elvárják (erre is fel voltunk készülve a leírtak 
alapján, nem ért váratlanul). Ami kicsit furcsa volt, hogy angolul nem nagyon beszélnek, 
csak a legfiatalabb generáció közül páran, sőt érteni sem mindenki ért, (lehet, hogy ezzel 
is összefügg, hogy a 3 lépés távolságot azért megtartják, nem nagyon barátkoznak), de 
azért ebből sem volt gond.Az időjárással végig szerencsénk volt, néhány felhősebb nap 
volt, de kb 4 napig teljes napsütés, gyönyörű idő volt. A víz szintén szuper 28-29 fokos 
volt. A reef felőli bungalók nagyon jók, mert mikor fújt a szél, kellemesen hűsített, a másik 
oldalon, a belső lagúnánál valószínűleg jobban megállt a meleg levegő.Az ételek 
fantasztikusak voltak, óriási a választék a főételekből (voltak mind helyi, kicsit fűszeresebb 
specialitások, és hagyományosabb, kontinentális fogások is), de a levesekkel, 
desszertekkel is maximálisan elégedettek voltunk. Az all inclusive ellátás nagyon megérte, 
így az italokból is bőven tudtunk fogyasztani napközben. (Kicsit számolgatva ez amúgy 
elég drága lett volna, egy literes ásványvíz 5 dollár, egy 3 decis sör 4 dollár körül lett 
volna.)A reef elképesztően gyönyörű volt, minden nap snorkeleztünk, úsztunk cápákkal, 
láttunk teknősöket és persze rengeteg gyönyörű halat. Nagyon gazdag a vízi élővilág, 
mintha egy óriási akváriumban lenne az ember.A hajókirándulás pedig nagyon pozitív 
meglepetés volt. Bár láttuk a foglalásnál, hogy lesz ilyen, a részleteket nem ismertük (a 
nagy sietségben ez lehet, hogy már elkerülte a figyelmünket). Szóval egy egész napot 
tölthettünk egy klimatizált, wc+zuhanyzós, nagyon jól felszerelt hajón kettesben, háromfős 
személyzettel. Rögtön az elején megkérdezték, merre szeretnénk menni, mit szeretnénk 
látni. Végül elmentünk egy nyíltvízi korallzátonyhoz, ahol az egyik fiú elvitt minket 
búvárkodni, gyönyörű volt. Aztán teljesen elképedtünk, mert mire visszaértünk a másik 
srác megfőzte a hajón az ebédet, amit egy lakatlan szigeten fogyaszthattunk el.Külön 
szimpatikus volt, hogy az utolsó napon szinte egész nap a szigeten, a bungalónkban 
maradhattunk, s amikor előző este kértük a late check-out-ot, nem kértek érte semmilyen 
plusz díjat. Csak kb délután 4-kor kellett elhagynunk a szobánkat, ¾ 5-kor jött értünk a 
hidroplán. Így a lehető legkevesebb volt a várakozás Maléban, míg este 11-kor felszállt a 
gépünk. Dubaiban a közel hét órás várakozás az éjszakai órákban elég kemény volt, de 
fel voltunk rá készülve. A gépünk pontosan, menetrend szerint landolt Ferihegyen. A teljes 
kép kedvéért azért megemlítjük a negatívumokat is, ez persze minimális a pozitívumokhoz 
képest: Bár fel voltunk rá készítve, nem annyira jó, hogy az ember kifizet rengeteg pénzt 
egy ilyen utazásra és utána a személyzet egytől egyig szemmel láthatóan mindenért a 
borravalót várja, és ha azt nem sikerül jól belőni, húzza a száját.A csatornázással 
környezettudatos európaiként két meghökkentő tapasztalatunk is volt. Az egyik, hogy egyik 
alkalommal, amikor átúsztunk a vízibungalók alatt, láttuk, hogy az egyik bungaló 
csatornájából, ahol éppen zuhanyoztak, folyik bele a víz a gyönyörű kék tengerbe. Ezután 
szóltunk a room boy-unknak, hogy szerintünk ereszt a szomszédos bungaló csatornája, 
aki erre azt mondta, hogy nincs ezzel semmi probléma, minden rendben. Utána este, 
mikor tértünk vissza a bungalónkba, több bungalónál is érzékeltük, hogy bent 
zuhanyoznak, s a tusfürdős-samponos víz 20-30%-a a (talán szándékosan) eresztő 
csatornaillesztéseken keresztül a tengerbe ömlött. Megjegyzendő, hogy miután erre 
felfigyeltünk, a mi bungalónknál is ugyanezt érzékeltük. A másik, ami megdöbbentő, hogy 

mailto:iroda@admiraltravel.hu
http://www.maldivinfo.hu/


 
       ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36205284066  iroda@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 
         

39 

kiderült, hogy a szennyvizet ugyan egybegyűjti a csatornarendszer több szigetről is, de – 
valószínűleg az áramlásokat is figyelembe véve – néhány tíz kilométerrel odébb a 
tengerbe engedik a szennyvizet, WC-papírostól, mindenestől. Amikor a hajós napunk volt, 
volt egy szakasz, ahol lehetett érzékelni, hogy erősen szennyvízzel átitatott 
tengerszakaszon haladunk át. Érthető, hogy nem nagyon lenne hova derítőt építeni, 
hiszen a szárazföldjük minimális és a halak egyébként is pikk-pakk végeznek a 
szennyvízben lévő dolgokkal, de ez akkor is nagyon kiábrándító, igazából arra jutottunk, 
hogy sajnos nem annyira tudják megbecsülni azt a csodálatos természeti kincset, ami 
megadatott nekik.Több helyen láttunk műanyag palackokat hánykolódni a vízen, illetve a 
szigeten a homokban több helyen cigarettacsikkeket, ezek persze a nemtörődöm 
újgazdag turisták művei, de hát akkor is. Gyűjthetem én szelektíven itt Budapesten a 
hulladékot, ha a harmadik világban mindent beleeresztenek, beledobálnak a tengerbe…  

Mindent összevetve tényleg életünk nyaralása volt, ahogyan azt szerettük volna. Nagyon 
szépen köszönjük még egyszer a profi szervezést, sok és pontos információt, öröm volt 
Önökkel utazni, ahogy mások is írták, mintha távolról végig fogták volna a kezünket, egy 
pillanatra sem éreztük magunkat elveszve vagy tanácstalanul. Remélem, ha egyszer újra 
ilyen útra szánnánk magunkat, ismét számíthatunk a segítségükre! 

 
 
 
Furaveri Island 4 * parti villa félpanziós ellátással, oda –vissza hidroplánnal 2019. 
február- március  
 

Ismét a Qatar légitársasággal utaztunk, ez volt a legoptimálisabb választás az átszállás 
tekintetében. A repülőúttal rendben volt minden.  
Maléról hidroplános transzfert választottuk, ami jó élmény volt. Ennek mindenképpen 
előnye, hogy külön légkondicionált váróba viszik az utasok, ahol jár egy-egy üdítő, 
szendvics a várakozás ideje alatt. A hidroplános utazás hátránya, hogy nincs fix 
menetrend, így a várakozási idő kiszámíthatatlan. Odafelé 2 órát töltöttünk a váróban. 
Hazafelére pedig úgy hirdették meg, hogy 1/2 3-kor indulunk a szigetről vissza Maléra. 
Ehhez képest végül 1/2 6-kor szállt fel a hidroplán. A sziget recepciójáról kb 1 óra felé 
hívtak fel minket, hogy később indul majd a hidroplán késés miatt. Ekkorra mi már 
összecsomagoltunk, így a fennmaradt időt nem tudtuk már hasznosan tölteni, 
várakozással telt ez az idő. Viszont a sziget felajánlotta a late check-out-ot 1/2 4-ig. 
A választott sziget, vagyis Furaveri adottságait és szolgáltatásait a Royal Island-hez tudjuk 
hasonlítani. Itt is parti bungalót választottunk, félpanziós ellátással.  
A villa számunkra még túl nagy is volt, viszont a fürdőszoba modern, tiszta, jól felszerelt 
volt. A villához tartozott egy nagy, félig fedett terasz napágyakkal, ez nekünk nagyon 
tetszett, a délutáni szieszta ideális helyszíne. :) Mi a 113-as számú bungalót kaptunk, ami 
a tengerpart szempontjából szerintünk az egyik legjobb az egész szakaszon. A Royal 
Island-hez képest számunkra itt meglepő volt, hogy vannak olyan partszakaszai a 
szigetnek, ahol nincs lehetőség napozásra. Ugyanakkor a szigeten van két, úgynevezett 
"szabadstrand" rész (a medencénél és a vízre épült villáknál), ahol nagyon sok kihelyezett 
napágy van emiatt. Amennyiben lehetőség van arra, hogy a jövőbeli utasoknak jelezze 
igényeit ilyen téren, mi a sima parti villák közül 105-114-ig, illetve 135-140-ig ajánljuk. Ezek 
mind naplemente oldalon vannak. A foglalás előtt gondolkodtunk a medencés parti villák 
valamelyikén, vagy a vízre épült villák egyikén, de örültünk, hogy nem azokat választottuk. 
A medencés part villák mind napfelkelte oldalon vannak, illetve a vízre épült bungalók 
esetében pedig csak az ajtóból lehet nézni a naplementét és nem a teraszról. :( 
A Royal Island-en nekünk napi rituálévá vált a sziget körbesétálása. Ezzel itt is 
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próbálkoztunk, de inkább csak a sziget kb háromnegyede sétálható kényelmesen körbe, 
ugyanis a maradék egynegyed gondozatlan, majdhogynem járhatatlan. Elmondták az 
érkezéskor, hogy ezen a szakaszon vannak az ott dolgozók szállásai. Szerintünk azonban 
hasznos lenne, ha rendbe tennék ezt a részt is, mert a "rossz körülmények" ellenére is 
elég sokan sétáltak arrafelé rajtunk kívül is. :) A partnak vannak olyan szakaszai, amely 
púderhomokos, van ahol aprókorallos. A vízre épült bungalóknál, az A'la carte étteremnél 
van két vízi függőágy, ez lett a kedvenc helyünk a szigeten.  
A Raa-Atoll-on most manta rája szezon van, ezért részt vettünk egy ilyen fakultatív 
programon, de sajnos nem volt szerencsénk és egyet sem láttunk. Februárban, amikor 
volt ilyen kirándulás, összesen 3 ilyen alkalom volt. Valahogy nekünk sikerült rossz napot 
választani. :( A kirándulás alkalmával kikötöttünk egy lakatlan szigetnél is.  
A félpanziós ellátás keretében a reggelinél és vacsoránál is bőséges volt a választék. A 
vendégek 60-70% olasz nemzetiségű volt, így vacsoránál kialakítottak egy külön tészta 
station-t. :) Számunkra az ételek ízletesek voltak, előételből, levelesből is találtunk az 
ízlésünknek valót. A Royal Island-i ellátáshoz képest a desszertek és a gyümölcsök 
bőségesebbek és finomabbak voltak. Ami viszont számunkra nagyon meglepő volt: a 
félpanziós ellátás mellett még a vízért is fizetni kellett a vacsoránál. A Royal Island egy 
alacsonyabb besorolású sziget, ahol viszont ki tudták gazdálkodni a víz árát.   
A szigeten nagyon sok család tartózkodott, ami nem volt zavaró, napközben mi a 
tengerben/tengernél voltunk, a gyerekkel pedig főleg a medencénél töltötték a napot, de 
kifejezetten gyerekbarát szigetnek tartjuk (pl. külön játszóházat alakítottak ki). A vízi 
élővilág változatos, nagyon sokféle hal megtalálható, teknőssel szinte minden 
sznorkelezés alkalmával találkoztunk, vannak kiscápák, ráját pár alkalommal, míg két 
alkalommal pedig a partról delfineket is láttunk. A house reef közel van a parthoz a 
bungalóknál, a vízi bungalók utáni szakon viszont már kb 100 méterre van a korallfal.  
A két szigetet összehasonlítva úgy gondoljuk, hogy a csillag-besorolás helytálló. A Royal 
Island első szigetünk volt - és ajánljuk is másoknak, hogy nyugodtan válasszák ezt a 
szigetet első alkalomra -, amit imádtunk, de Furaveri minőségben és összességében még 
jobban tetszett, itt még jobban beleszerettük ebbe a környezetbe, a látvány, az életérzés 
megunhatatlan számunkra.  
A legfontosabb pedig, hogy a mostani utazásunk során végig verőfényes napsütésben volt 
részünk, napbarnítottként tértünk haza. Novemberben a Royal Island-en nagyon 
változékony, többnyire felhős volt az idő, többször is eset.  
Köszönjük a segítséget, reméljük, lesz még lehetőségünk az Ön által szervezett útra 
menni! 
 

 
 
Amari Havodda Island, vízre épült villa, all inclusive ellátással, oda- vissza belső repülő + 
hajó transzferrel. 2019 február. 
 
Egy hetet pihentünk az Amari Havodda resortban, ami maga volt a paradicsom. 
A Qatar dohai átszállással 12 óra alatt Maléra repített minket, ami a legjobb opció volt.  
Az egyetlen negatívummal kezdem, ami a transzfer Maléból. Nekünk nem volt 
szerencsénk, így 6 órát vett igénybe, hogy a maléi leszállás után eljussunk a resortba. A 
visszafelé úton is kb ugyanennyi idővel előbb indultunk el a szállásról, de ez még 
majdnem kevésnek is bizonyult, mert a nemzetközi reptérre való megérkezés majd a 
becsekkolás és a biztonsági ellenőrzés után mindösszesen 10 percünk maradt a boarding-
ig. 
Vízre épült villában szálltunk meg, amit már Kuredun is nagyon élveztünk. 
Villánk, a 163-as, észak-keleti tájolású, így kicsit szeles, és picit jobban hullámzik a víz, de 
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kb 11 órától már árnyékban lehet üldögélni a teraszon, ami nagyon kellemes a nagy 
melegben. A terasz egyebként nem fedett, és egy pihenő ágy van kint, de a szobából a 
műrattan fotelek és az asztalka könnyen kivihető. 
Csodás Nap- és Holdkeltéket láttunk a teraszunkról, a Napnyugtát pedig a villa bejárati 
ajtajából tudtuk csodálni. A szigetnek ezen az oldalán kevesebb vízre épült villa található, 
és picit messzebb van az étteremtől, a bártól és a medencéktől (kb 7-8 perc séta a fák 
alatt, "taxit" nem ajánlottak fel), ezért kicsit nyugisabb környék. Amúgy ez a pár perces 
séta mindig nagyon jólesett, útközben gyönyörködtünk a növényekben, és a kis 
állatkákban, meg a virágok illatában. 
A mi villánk előtt a tenger alja homokos volt, és kb még a 168-as számú villáig ilyen, de az 
ez után következő villák előtt sok a korall, szinte már a létra alján korallok vannak, ami 
apály idején esetleg kellemetlen, de dagálykor el lehet úszni felettük.  
Az élővilág nagyon színes és izgalmas, mi nagy rájákat (tüskésrája, sasrája), sok bébi 
szirticápát és rengeteg féle színes halat láttunk csak a villánk környékén, és akkor még a 
zátonyról nem is beszéltem. 
Fürdőszoba teljesen nyitott, és nagyon nagy. A tengerből sajnos csak a szobán át tudunk 
eljutni a fürdőszobába, ami egy kicsit kellemetlen, mert vizesen kell végigmenni a 
parkettán, de kaptunk plusz törölközőket az összes bejárati ajtóhoz. 
A resort dolgozói mind nagyon kedvesek, barátságosak, mosolygósak, minden kéresünket 
igyekeztek teljesíteni. (Pl megengedték, hogy dél helyett délután 1kor hagyjuk el a szobát 
a visszaút napján.) A sziget csodalatosan szép, a növényzet dús, a tenger kristálytiszta, és 
a zátony is gyönyörű, az ember órákig is ellebeg a vízben bámeszkodva. 
Csak az Amaya étteremben ettünk, de a büfé étkezések nagyon változatosak voltak, és 
teljesen elégedettek voltunk. Az all inclusive ellátás nekünk nagyon megfelelt, talán még 
kicsit sok is volt a háromszori étkezés. 
Sosem volt tömeg, zsúfoltság, és bár főszezon volt, nem lehetett érzékelni, hogy a resort 
tele van. 
Nem volt saját pincérünk, hanem a sok pincér mindenkiről gondoskodott, és gyorsak, 
figyelmesek, kedvesek voltak mindig! 
A szigeten egy picike shop van, de  nem sok mindent lehet kapni, pl szuveníreket vagy 
képeslapot sem. 
Van egy modern, nagyon jól felszerelt fitness terem, új futógépekkel, ellipszissel és 
biciklivel. 
A vizisport centrumban lehet búvár- és snorkel túrákra, delfin szafarira jelentkezni,és jetskit 
bérelni,valamint van vízisí és néhány más sport. Snorkel felszerelést ingyen lehet 
kölcsönözni, elég utolsó nap visszavinni. 
Mi két snorkel túran vettünk részt (az egyik az ingyenes house reef túra a másik egy hajós 
túra), mindkettő nagyon szuper volt. 
Valamint nagyon ajánlott a Naplementés delfin szafari, ahol több száz delfinnel 
találkoztunk, amint úsztak kifelé a nyílt tengerre. Ez fantasztikus elmény volt! 
A jetski bérlés aránytalanul drága (20 perc 150 USD), és csak kísérővel lehet kimenni, ami 
a korallok miatt van. 
Amit sajnáltunk, hogy a helyi lakott szigetre (Thinadhoo) nem jutottunk el, mert a program 
nem volt nyilvánosan meghirdetve, és sajnos nem találtak mellénk más érdeklődőket. 
Összességében nagyon szép és pihentető nyaralásunk volt, és biztosak vagyunk benne, 
hogy nem ez volt az utolsó vakaciónk a Maldívon. Az Amari Havodda egy gyönyörű resort, 
es az ember már attól feltöltődik, hogy az élővilágot vagy a tenger színeit bámulja." 
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AYADA ISLAND 4,5 – 5 *,  parti villa saját medencével + vízre épült villa saját 
medencével. félpanzióval, belső repülő + hajó transzferrel oda – vissza. 2019. február .  

Óriási köszönet a szervezésért, fantasztikusan éreztük magunkat, álomnyaralás volt 
minden értelemben. Hála Önnek, az utazás teljesen simán ment, minden úgy történt 
ahogy leírta. Ami feltünt a 3 évvel ezelőtti, országba megérkezéskor a vízumnál kaptunk 
az útlevelünkbe a pecsét mellé egy aranyos kis Maldívos matricát is ami most már sajnos 
nincs. Miután felvettük a bőröndjeinket, már vártak minket a hoteltől. Innentől kezdve már 
el is kezdődött a nyaralásunk, mivel a bőröndjeinket meg minden egyéb dolgot a resort 
emberei végeztek. Átvezettek a Resort VIP lounge részére ahol, hideg - meleg ételek, 
italok, wifi, légkondicionált kulturált helységben vártuk, hogy felszálljunk. Minden nagyon 
simán és szervezetten ment.  Érkezéskor szívélyes fogadtatás és Zeeshan a személyi 
komornyikunk fogadott minket és vezetett körbe a szigeten. A nyaralás első felét beach 

villában privát medencével kezdtük és azt a villát is kaptuk amelyiket szerettük volna! 😊 A 

villák felszereltsége kíváló, simán hozzta az elvárt 5,5 csillagot, mind felszereltségre, mind 
méretre. A nyarlásunk második felét vizi villában töltöttük volna, de az átköltözésünk 
napján Zeeshan szólt, hogy van egy meglepetése számunkra… Nos a meglepetés az volt, 
hogy ingyen upgrade-eltek minket a Sunset vizi villa lakosztályra, ami mit mondjak… 
Döbbenetes a maga 172 m2-ével, a hatalmas üvegpadlóval a nappaliban, a 4 db! kifekvő 
hálóval a kinti teraszon. A növényzet, a part, a víz, maga a sziget egyszerűen gyönyörű, 
mesebeli. Aki sznorkelezik, csodákat láthat. Úsztunk  teknőssel, cápákkal, láttunk sasráját, 
delfinek”táncoltak” csapatostól a vizi villánk előtt amit a kényelmes kültéri kanapén vagy 
hálókból nézhettünk, óriás vitorláshalakat és milliónyi különböző szép és sok halat. Bátran 
mondhatom, hogy eddig utazásunk közül és ide bele értve Bora Bora(Pearl Beach), 
Moorea(Hilton), Seychelles(Constance Lémuria), Maldív( Sun) ez a sziget volt a 
legszebb!!!! Thailand, Bali, Malaysia, Californiai strandok meg egyeltalán nem ebben a 
ligában versenyeznek. Nincs kőgát, se homokzsák, a pálmafák sűrűsége és dőlésszöge, a 
homok puder finomsága és hófehér színe, egyszerűen a megelevenedett, elképzelt 
tökéletes trópusi álomsziget. Az időjárás is fantasztikus volt, egyik este volt egy nagy vihar, 
de másnap délelőttre elvonult. Végik napfényes volt ezen kívűl az időjárás, gyönyörű 
képeket sikerült készítenünk. A személyzet nagyon-nagyon kedves és figyelmes! Bármi 
óhajunk, kérésünk volt, szó szerint 1 percen belül intézték!! Az ételek minősége kiváló, a 
tálalás gyönyörű és rengeteg féle étel volt. A valentin napi menü meg egyszerűen 
lehengerlő volt!!! A hely maga volt a csoda, egyetlen negatívumot tudunk csak felhozni, 
mondjuk erről nem a sziget tehet az pedig a “kulturált” ázsiai papucsos, csoszogós 
ösztönlények előfordulásának mennyisége a többi kultúrált európai nációhoz képest. Ott 
létünkor kb.: 70% lehetett. Mondjuk az igazsághoz hozzátartozik, hogy velük csak a 
reggelinél futottunk össze szerencsére! Olyanok, mint a vámpírok… nem bírják a napfényt!  
Mindenkinek teljes szívvel tudjuk ajánlani, fantasztikus napokat töltöttünk itt, és még biztos 
hogy visszatérünk! Nagyon nehéz lesz ezt a szigetet felűlmúlni, ha egyáltalán lehet. A 
következő sziget amivel szemezünk az Kandolhu, remélem ebben is segíteni fog nekünk, 
mint ahogy eddigi utazásainkban is számíthattunk hatalmas tapasztalatásra és segítő- 
szervezőkészségére!  

 
 
THE SUN SIYAM IRU FUSHI Island  4,5 * parti villa medencével, félpanziós ellátással, 
hidroplántranszferrel. 2019. február.  
 

Nagyszerűre sikeredett ez a nyaralásunk ! A szervezés tökéletes volt, már érkezéskor 
kellemes meglepetés volt a szálloda ingyenes  hidroplános lounge várója, ahol 
üdvözlőitallal fogadtak, lehetett enni, inni, zuhanyozni, masszíroztatni. 
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A szállodában is remek kiszolgálás volt. Mindent megtettek, hogy jól érezzük magunkat. A 
szállás tiszta, várakozáson felüli volt ( több helyen olvastam, hogy elég régi a berendezés 
és sokan nem voltak megelégedve vele ). A mi szállásunk nagyon jó volt, az ágyunkból 
láttuk az óceánt, szép, nagy, tiszta szoba.  Napi kétszeri takarítás. Ez feledtette az 
esetlegesen elavult berendezést, de számunkra az sem okozott fennakadást. A félpanzió 
teljesen elég volt, bőséges választék reggelire és vacsorára egyaránt. Igaz, hogy a sok 
rövidnadrágos kínai turista vitte a prímet a vacsoránál, de ezt is meg kell tapasztalni. Jókat 
szórakoztunk az étkezési szokásaikon. Az étterem már fel van szórva homokkal, tehát az 
egész szigeten lehet mezítláb közlekedni. 
A sziget növényvilága nagyon szép, dús, kellemes sétákat lehet tenni a legnagyobb 
forróságban is. A parton hófehér homok. A mi bungallónknál (297) kicsit keskenyebb a 
part, valószínű, hogy az áramlatok itt mossák a szigetet a legjobban. Az alattunk található 
házaknál ( 298-tól) már kilátszódtak a homokzsákok nem csak a parton, hanem a 
napágyak alatt is . Valószínű, hogy ez egyre nagyobb probléma lesz több helyen. 
Többször töltötték az említett partrészeket a tengerből valami szivattyús szerkezettel. Ez 
sem volt zavaró számunkra, gondolom ez több szigeten előfordul, de az érdekes volt, 
hogy ezekbe a szobákban is helyeztek el vendégeket ( kínai turistákat ). Ennek mondjuk 
én nem örültem volna…  
Ami számomra egy kicsit csalódás volt, az a tengeri élővilág. Igaz, hogy lehetett néhány 
helyen sznorkelezni, sok színes halat lehetett látni, de az igazi trópusi színes nyüzsgés 
elmaradt… Ezért befizettünk egy délutáni fakultatív sznorkelezésre, ami viszont remekül 
sikerült. Ott láttunk ráját, teknőst és a nyüzsgés is megvolt. A fiúk befizettek egy hajnali 
sznorkelezésre is, de szerintük ez a program felejthető. 
A szállodánál a francia étteremnél minden este cápaetetés, ahol 8-9, 2 méteres cápa 
versengett. Remek látvány. 
Egy másik fakultatív programra, a lakott szigetre kirándulásra csak négyen jelentkeztünk, 
de a minimum 6 fős jelentkezés ellenére is átvittek bennünket. Hát, érdekes volt 
számunkra az a nyugalom és semmit tevés… 
Ami meglepetést okozott, az a sok magyar jelenléte a szállodában. Erre nem 
számítottunk.  
Hazafelé éjfélkor indult a gépünk haza, a szobákat csak 2-kor kellett elhagyni. A hidroplán 
is csak 16.15-kor indult vissza, Maléban pedig már úgy vártak ránk, hogy ha gondoljuk, 
átmehetünk a városba. Kaptunk egy kísérőt, és este 9-ig sétáltunk, vacsoráztunk.  Sok 
látnivaló nem volt, inkább a helyi életritmus megtapasztalására nyílt lehetőség. Erre a 
programra fizettünk 40 dollárt.  
A fiúk szomjaztak egy sörre, de sajnos az egész repülőtéren nem lehetett alkoholt kapni, 
pedig arra számítottak, hogy talán a check-olás után lesz…Nem volt. 
Az időjárás majdnem tökéletes volt. Csak érkezéskor zuhogott az eső, de gyorsan elállt. 
Az egyik nap igazi viharos szél fújt, de a sziget másik oldala nyugodt volt, ott lehetett 
eltölteni az idő nagy részét. A hőmérséklet is ideális volt végig: 28-30 fok. Szerencsére 
nem volt olyan párás a levegő mint pl. Seychelle-en. Ragyogó napsütés egész héten. 
Összességében attól tartottunk, hogy unatkozni fogunk egy idő után, mivel általában a 
„menős” turistákhoz soroljuk magunkat. De a gyönyörű partok, színek látványa teljesen 
lenyűgözi az embert és csak azt vesszük észre, hogy este van. Igazi pihenés volt. Örülök 
neki, hogy ezt a nyaralást választottuk és tervbe vettük, hogy egy másik szigetre is 
szívesen ellátogatnánk. 
Remélem nem gond, hogy  egy kicsit részletesebben írtam! 
Még egyszer köszönünk  mindent! 
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Amari Havodda Island . 4,5 * sunset pool villa (parti villa saját medencével) all inclusive 
ellátással, oda - vissza belső repülő + hajó transzferrel. 2019. február  

Mivel lehetőségünk volt már többször, pontosan az idei alkalom volt a 4. amikor a Maldív 
Szigeteken jártunk, így a korábbi szigetekhez képest tudnék viszonyításként pár negatív 
illetve pozitív dolgot felsorolni. Megérkezésünkkor a megbeszéltek szerint a reptéren már  
vártak bennünket és minden rendben zajlott semmi problémába nem ütköztünk.A szigetre 
érkezéskor is meg volt a szokásos vendégvárás, üdvözlés stb.A villa  bemutatását 
követően ami szintén nagyon megnyerő szép  volt,  következett az első igazi csalódás !A 
villából a  parthoz közeledve pont a mi lejárónknál voltak a homokzsákok, ami 
természetesen nem egy igazán szép látvány de ahogy elnéztünk jobbra - balra mind a két 
oldalt szintén homokzsákokba ütközött a tekintetünk, a part sem volt széles,  a víz egész 
fent volt,  tehát ott napozó ágyat nem igazán lehetett kivinni így  az óceán mellett napozni 
nem  lehetett. A kertben volt 2 db pálmafa aminek árnyéka volt ott sem igazán volt 
alkalmas napozásra főleg miután ott létünk alatt két  alkalommal arra lettünk figyelmesek, 
hogy kókuszdió esett le a pálmafáról ahol nap mint nap többször jártunk el. ( nem lett 
volna jó éppen abban az időben a fa alatt tartózkodni ) szerintünk ilyen esetekben erre a 
személyzetnek figyelnie kellene, hogy ilyen ne történjen pl. másik szigeten erre figyeltek 
és szedegették folyamatosan az érett kókuszdiókat. 

Az ellátással kapcsolatban szeretnék még egy pár megjegyzést tenni:  A bárban a 
személyzet szinte katasztrofális volt, nem tudtunk úgy rendelni, hogy valami le ne 
maradjon, a rendelés sem úgy ment ahogy ezt egy 5 csillagos szálloda megkívánja 
sokszor nekünk kellett a pulthoz menni azért hogy rendelhessünk,mert egyszerűen nem 
jöttek oda megkérdezni mit is szeretnénk, ( természetesen a kis "kenőpénz" ellenében 
sem igazán ) A minibár feltöltéséért többször ( 2 naponta ) kellett szólni mert nem töltötték 
fel. ( pedig az első nap már adtunk borravalót is ) Maga a bár kínálat is elég gyér volt. 
Alapjában véve a bár nagyon gyenge volt számunkra, hozzáteszem a másik 3 szigethez 
képest ahol már korábban volt szerencsénk járni, de azok kevesebb csillagot képviseltek. 
Furcsa volt még az is, hogy egy ilyen exkluzív helyen a koktélt műanyag pohárban 
szolgálják fel.Az ételek viszont nagyon finomak, változatosak voltak ez volt viszont az 
összes sziget között a legjobb! Nagyon jól főztek és különleges dolgok is kínálatra 
kerültek.Az időjárás kicsit meglepő volt alapjában véve jó idő volt bár nagyon párás volt a 
levegő 1 nap kivételével esett az eső általában éjszaka talán egy nap volt felhős idő de az 
még teljesen belefért, szinte jól is esett a nagy melegek után :-)  

Alapjában véve a Sziget nem tartozik a kedvencünk közé, ha ajánlanunk kellene nem 
ajánlanánk viszont természetesen jól éreztük magunkat mindenek ellenére mert ezekkel  a 
problémákkal lehet ha először találkozunk akkor igazából fel sem vesszük. A fizetős 
programok közül hármat próbáltunk ki. A masszírozás szuper volt a legjobb a másik 
szigethez képest.A Valentin napi vacsora egészen egyedülálló volt ott tényleg ki tettek 
magukért gyönyörű volt,  szervezett, tökéletes! (nem volt olcsó de megérte :-) )A külön 
fizetős étteremben is ettünk egyszer egy tengerparti vacsorát az is jó volt, ott a kiszolgálás 
is tökéletes volt,  csak sajnos ez is plusz költségért.Összességében jól éreztük magunkat 
de a sziget ár érték arányban nem hozta számunkra az elvárt minőséget. 
 
Mindettől függetlenül nagyon köszönjük utazásunk szervezését. 
 
 
Finolhu Island 4,5- 5 *  lagoon vízre épült villa, all inclusive ellátással, hidroplán 
transzferrel . 2019 február .  
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Fantasztikusan éreztük magunkat, az idő remek volt végig, habár a szél általában elég 
erősen fújt, de ennek köszönhetően a meleg sokkal elviselhetőbb volt. 
A sziget csodálatos, a szoba is nagyon szép volt. Egyetlen dolog, amire nem gondoltunk, 
hogy az óceánban lábakon álló villa a folyamatos hullámzásoktól zajos, ami este okozott 
némi problémát. Ezzel együtt így utólag is ezt a szállás típust (vízen álló) választanánk 
valószínűleg ezen a szigeten, mert a többi parti villa előtt húzódó partszakaszokon a 
homokos részek sajnos nagyon ki voltak mosódva.  
A kiszolgálás is nagyon jó színvonalú volt, a személyzet nagyon barátságos és kedves 
volt. Sok minden apróságot "el tudtunk intézni" egy-egy mosollyal kiegészített kérésnek 
hála. A magyar vendéglátásban/turizmusban dolgozók nagy részét beutalnám ide egy 
hosszabb tanulmányútra. :-) 
Nekünk még a Male-i (közvetlenül a visszarepülést megelőző) pár órás városnézés is jól 
sikerült egy szimpatikus idegenvezetővel, egy kicsit (szó szerint is) belekóstolhattunk a 
helyiek életébe.  
Egyedül a Male-hez képest is +2 órás időeltolódást a szigeten volt nagyon nehéz 
megszokni, nem is igazán sikerült.    
 

 
 
 
KIHAA Island  4 * sunset prestige pavillion parti villa all inclusive ellátással,  2019.jan. 
 
Óriási köszönet a szervezésért, fantasztikusan éreztük magunkat, álomnyaralás volt 
minden értelemben. Hála Önöknek, az utazás teljesen simán ment, minden úgy történt 
ahogy leírták. Érdemes ezt a járatot választani (Zürich-Malé), mert nem kellett sokat 
várakozni az átszállással, csak a váratlan hóesés miatt késett egy órát a zürichi járat. 
Visszafelé pont jól jön ki az idő, nagyon kora reggeli indulás és késő esti érkezés, segít 
hogy visszaálljon az időérzékelés. 
 
Érkezéskor minket a 116-os bungalóba tettek, ami sunset oldali volt ugyan, de déli végen 
a legszélső volt, így a diving centerre és a viz sport centrumra nézett és az ott parkoló 
motorcsónakokra. Ezért kértük, hogy tegyenek át egy másikba, ami a sunset oldal északi 
végéhez esik közelebb (a 3-assal kezdődő bungalók közül valamelyikbe). Eleinte nem 
akartak áttenni, de kitartottunk és 1 nappal később áttettek a 316-osba, ami az egyik 
legjobb helyen van. Egy másik, már negyedik éve ott nyaraló pár is megerősítette, hogy a 
308 és 316 közötti villák a legjobbak, ezt én is így tapasztaltam. Alapvetően a sunset 
oldalon mindegyik nagyon jó, mi is csak a diving center közelsége miatt kértünk 
módosítást, mert pont a 116-os előtt nagy volt ott a motoros vízi jármű forgalom és mi 
nagyon szerettünk volna teljes nyugalmat. 
 
A dél-keleti csücsök nekünk nem tetszett, bár itt voltak a medencés parti villák, de a kő 
védőgát és a móló ott telibe látszik és elég csúnya látvány. A keleti oldal összességében 
szelesebb, a homok kevésbé finom, a látvány kevésbé szép, de ha valaki nem akar a 
sunset oldalért külön fizetni, akkor az északi véghez kérje magát minél közelebb, onnan 
nem látszik a védmű. 
Mondjuk nem biztos hogy előre lehet kérni konkrét villát - a másik magyar pár saját 
elmondása szerint rengetegszer jelezte telefonon és emailben érkezés előtt hogy a 308-
312 villa valamelyikét kérik és vissza is igazolták nekik, mégis másikba helyezték őket. Ez 
már a reptéren kiderült, amikor a Kihaa fogadó személyzete rátette a csomagra a 
szobaszámukat. Eredetileg mi kaptuk a 312-est és ők a 116-ost. Ők ott helyben meg is 
reklamálták, hogy nem ezt kérték, hanem a 312-est és akkor rögtön intézkedtek, ők 
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megkapták a 312-est, ami eredetileg a miénk lett volna. Mi akkor még nem tudtuk hogy 
melyik melyik, így nem reklamáltunk, csak már ott helyben kértünk cserét. Hamar 
megkapta a szobát mindenki, nem kellett 14.00 óráig várni szinte senkinek. De nem lehet 
könnyű a hotelnak egyéni kéréseket teljesíteni, mert úgy tűnt hogy nincsenek turnusok, 
teljesen random hogy melyik villa mikor szabadul fel és így nehéz lehet beosztani. 
 
A villák felszereltsége nagyon jó volt - persze látszott hogy régen volt felújítva (légkondi 
alatt beázás, szaniterek kicsit lötyögtek, penészedtek), de annyira szépek voltak az 
autentikus bútorok és annyira hangulatos volt a kinti fürdőszoba rész, hogy ezekkel az 
apróságokkal eszünkbe se jutott foglalkozni.  
 
A növényzet, a part, a víz, maga a sziget egyszerűen gyönyörű, mesebeli. Aki 
sznorkelezik, csodákat láthat.  
Az időjárás is fantasztikus volt, eleinte voltak felhős időszakok és legalább háromszor 
esett a 7 nap alatt, de jellemzően esténként és csak keveset, vagy pár perc vagy max. egy 
óra után elállt. 
 
A személyzet nagyon-nagyon kedves! Az egyetlen ami nekem kicsit furcsa volt, hogy 
többször is este 10.00 órakor kopogtak be hogy kérünk e még aznap takarítást, ezt nem 
teljesen értettem. De ha kitettük a ne zavarjanak táblát, akkor ilyen nem volt. Hagytunk a 
szobában borravalót és a pincéreknek is adtunk esténként, majdnem ugyanazokat az 
arcokat láttuk végig és minden étkezésnél, nem tudtam elképzelni mikor van 
szabadnapjuk szegényeknek. 
 
Talán az ellátás volt az egyetlen amiben kicsit másra számítottunk, elég fapados volt a 
kínálat. A tálalás gyönyörű volt és rengeteg féle étel volt, de a minősége határozottan 
középszerű volt, inkább háromcsillagosnak mondanám (pl. nem volt frissen facsart 
semmilyen gyümölcslé, alig volt gyümölcs), sok mindennek volt kifejezetten rossz vagy 
semmilyen íze (és nem az egzotikus kajákra gondolok, az mindig ízlés dolga, hanem az 
olyan kommersz dolgokra mint a virsli, a csirke vagy az édességek). A délutáni snack is 
elég silány volt, az all inclusive koktélok is határozottan középszerűek voltak. 
 
De mivel a hely maga volt a csoda, ez sem okozott nekünk semmilyen rossz érzést, de ha 
valakinek a gasztronómia kiemelten fontos, annak nem javasoljuk a szigetet. 
 
Mindenki másnak teljes szívvel tudjuk ajánlani, fantasztikus napokat töltöttünk itt, csak egy 
delfinnéző kirándulás erejéig hagytuk el a szigetet másfél órára, láttunk is delfint. Ez benne 
volt a csomagunkban, hogy három kirándulás közül választhattunk ingyenesen (night 
fishing, naplemente néző túra vagy delfinnéző). 
 
Köszönöm Önöknek még egyszer hogy ezt átélhettem! 
 
 
 
OLHUVELI  Island, delux szoba, ALL INCLUSIVE ellátással 2019. január   
 
Köszönjük az érdeklődést! Az utazás nagyon jól sikerült, még egy kétévessel is egészen 
problémamentesen lezajlott az utazás része, és az ottlét is nagyon jó élmény volt. Az időre 
sem lehetett panaszunk, picit esett 1-2 nap, voltak felhősebb napok, de nagyrészt szép 
időnk volt.  
A szigeten, ami tetszett: 
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Az all inclusive ellátásnál külön tetszett, hogy a csomag részeként lehetett extrább 
étteremben is vacsorázni, nem csak a svédasztalos Sunset étteremben, de egyébként ott 
is változatos volt az étel.  
A csomagon belül lehetett választani kirándulást, és volt benne sokfél vízieszköz bérlés is, 
jó hogy ilyen sok pluszt adnak.  
Ami gyerekkel kellemes meglepetés volt, az a Kids Club, amiről előre nem láttam képeket 
sehol, de jó volt, hogy volt egy új nagy fedett/zárt gyerek játszó. A kicsivel mindenki 
nagyon kedves volt, látszik, mennyire szeretik a gyerekeket. 
A szobánkat a naplemente oldalon kaptuk, ahogy kértük, ez valóban sokkal kellemesebb 
volt, mint a másik. A napfelkelte oldalon a part minősége sem volt túl jó (bár folyamatosan 
próbálták tisztítani), de ezen felül szemben egy nagy építkezés zajlik, ami éjjel nappal 
folyamatos zajjal járt, ezt a medencénél és a parti étteremben is lehetett hallani/látni.  
A deluxe szobákat úgy láttuk, elkezdték felújítani, mi még nem ilyet kaptunk, de nem 
zavart, hogy kicsit lelakott a berendezés. A hangszigetelés hiánya már inkább kellemetlen, 
nagyon zajos tud lenni, legközelebb mindenképp saját villát választunk majd. 
Maléhoz képest +1 órával előre kellett állítani az órákat, ezt nem tudom tudják-e, mert 
másik szigetnél láttam a leírásban, de itt nem emlékeztem rá. 
Az egyetlen, ami miatt nem választanánk újra ezt a resortot, az a vízpart. Meeruhoz 
képest itt sehol nem találtunk olyan partrészt, ahol nincs a parttól 2-3 méterre már ott a 
tengerifű, pedig próbáltuk körbejárni. Hiába próbálják tisztítani, sajnos nagyon elterjedt, és 
ahol még 1-2 évvel ezelőtti (tripadvisor, instagram) képeket nézve tiszta kék, ott mostanra 
már sajnos ott vannak a sötét foltok azon a részen is. egy részen szép tiszta, de ott a 
sodrás miatt nem lehet fürdeni. Az élővilág is sokkal szegényesebb, mint Meerun 
tapasztaltuk, itt alig láttunk halakat, kis cápát, ráját. Meerun ezek a szép part mellett 
természetesek voltak, és mivel ott jártunk előbb, így ez kicsit csalódás volt. Emiatt 
legközelebb valószínűleg inkább oda megyünk majd vissza, még ha kicsit drágább is.  
 
 
 
KURAMATHI ISLAND,  jacuzzis vízre épült villa  teljes ellátással. 2018 December – 
Szilveszter  
 

Köszönöm az érdeklődést! 
Budapesten a repülőtéren volt egy kis izgalom, mert közölték, hogy 2 óra késéssel indul 
csak Dohába a gép. 
Dohában több, mint 6 órát kell várnunk, csak úgy tudunk továbbmenni. 
Azután találtak egy korábbi járatra helyet, ahol csak 4 órát kellett volna várni. 
Aztán mégiscsak elértük az eredeti járatot. 
A Qutar képviselője már várt minket Dohában, és átszaladt velünk a repülőgép egyik 
végéből a másikba, és már indult is a gép. 
A seeplanre kb 1 órát vártunk, egyenesen Kuramathira mentünk. 
12 körül ott voltunk, megebédeltünk, és 14 órakor tudtuk átvenni a szobánkba. 
A TUI helyi idegenvezetője Melinda jól beszél magyarul. 
A watervilla kiváló fekvésű. Nem annyira tágas, de azért kényelmesen el lehet lenni benne. 
A vizivilág csodálatos volt. Láttunk kisebb nagyobb cápákat, teknőst, delfint, mantát 
polipot, meg egy csomó mindent, aminek a nevét nem is tudom. 
A növényzet a legszebb idáig amit láttam idáig a 7 sziget közül, ahol voltunk. 
Az ételek is kifogástalanok voltak. 
Az időjárás is kifogástalan volt végig. 1 nap esett, 1-2 órát. 
 
Összeségében mondhatom, hogy idáig ez a sziget tetszett nekem legjobban. 
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Dhigali Island   partra néző bungaló 4*, félpanziós ellátással . 2018.  január.   
 Köszönöm az érdeklődését, az utazásnál minden rendben volt.  
 A sziget fantasztikusan gyönyörű volt, a szálloda nagyon tetszett nekünk, modern volt és 
minden új. A személyzet nagyon kedves és rendkívül segítőkész volt. Szívesen ajánlanám 
bárkinek. (itthon a Maldív utazásokat nézve nem gondoltuk, hogy tényleg komolyan cápák 
közt fogunk fürdeni, aztán valóban). Az idő is fantasztikus volt. 
Az ételekkel és az éttermekkel is meg voltunk elégedve. Igazán szívesen látott vendégnek 
éreztük magunkat. 
Az útleírás nagyon részletes volt, sokat segített abban, hogy ne bolyongjunk tudatlanul, 
hanem a lehető legkönnyebben megtaláljunk mindent.  
Mégegyszer nagyon szépen köszönjük, hogy segített abban hogy ilyen csodálatos 
élményben legyen részünk. 
Más utazásunkhoz is szívesen megkeresném illetve ajánlani fogom ismerőseinknek. :)  
  

Ozen by Athmosphere Maadhoo Island. 5* EARTH (parti )VILLA medencével  4 éjre + 3 
éjre WIND (vízre épült ) VILLA, ALL INCLUSIVE ellátással, hajó transzferrel oda-vissza 
2017./2018 Szilveszter.  
Nagyon jól szervezett utazás volt! 
Az Ozen dolgozói a leszállástól a hazautazásig szállítmányozták a csomagjainkat, sorba 
álltak velünk és pakoltát a bőröndöket mindenhol. 
A gyorshajó légkondícionált, kényelmes, és tényleg nagyon gyors. 
Nagyon szép a sziget!!!Többször körbejartuk, körbebicajoztuk. 
Az ellátás-kiszolgalás igazi luxus: 
M6 étterem szuper. És itt extra odafigyelést kaptunk, mert ugyan nem tudták, hogy mi nem 
nagyon szeretjük a tengeri herkentyűket, de mikor kiderült, akkor a chef azonnal ajánlott 
egy (felnőtt) seefood mentes ételkombinaciót .Csak minőségi italokat szolgálnak fel. 
Az ételek kiválóak.Az ala carte éttermek nagyon különlegesek. A viz felett vannak. 
Lámpával és etetéssel este odavonzák a halakat (ugyanúgy mint a vízalatti étteremnél is). 
Láttunk tűzhalat, 2m cápát, murénát, stingray-t,eagleray-t. 
Felsorolni is nehéz. 
És volt egy saját szervezőnk, aki minden programra foglalt nekünk időpontot.1-2 naponta 
megkeresett minket, higy minden ok e velünk. 
(Ha kellett felhívtuk, hogy golfkocsival vigyen el az étterembe stb.)Így tényleg mindent 
kipróbáltunk. 
Sok Voucheret kaptunk, azt is segített felhasználni. Búvárkodás, snorkell, halásztúra, 
delfinles. (Mindet leszervezte) 
Mindig nagyon figyelmesek voltak. 
Ajándékot adtak érkezéskor, szilveszterkor, újévkor, elutazáskor.31-re Nagy szinpadot és 
sátrat építettek. 
Több fellépő volt.És egy szuper dj, aki még 01-én délután is pörgetett újra. 
Az átköltözés 10p alatt lezajlott. 
Mindkét villa csodás volt, nem tudtuk eldönteni, melyik a szebb... mindegyiknek megvolt a 
maga szépsége. 
Mindkét villába rózsás habfürdőkádat eresztettek nekünk, miután reggeliből 
visszaérkeztünk a villába. 
Az időjárás változékony volt.2 trópusi vihart is átéltünk.Az egyik pont szilveszter este volt, 
de a személyzet tökéletesen megszervezte az esőben is a felszolgálást. 
Amúgy 36-38°C volt. 
Rengeteg halat, cápát, ráját, teknőst láttunk a partról is és búvárkodás közben is. 
Egy dolog volt számunkra meglepetés, hogy rajtunk kívül még 5 magyar család volt a 
szigeten. 
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Valamint a szomszédokat sokszor hallottuk, de ez lehet a habitusuktől függött. (Kisgyerek, 
oroszok) 
 
Összességében nagyon jó választás volt! 
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