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 KUREDU ISLAND 3- 4 csillagos jó minőségű, középkategóriás üdülősziget. 
Elsősorban a mozgalmasabb úticélt keresőknek ajánljuk az európai tulajdonban lévő, 
igy ezen utazóközönség igényeire épült igazi üdülőfalut, ahol mindig zajlik az élet. 
 
Film a szigetről itt letölthető : https://www.youtube.com/watch?v=gVH8klkd3o4  

 

Kuredu a Lhaviyani Atoll északi csücskében található. A Male-i repülőtértől hidroplán 
transzferrel 40 perc alatt érünk a szigetre, melynek mérete 1600 x 500 m, a sziget 
déli oldalán nagyon szép 2 km hosszú fehér homokos strandja van. A szigettől kb . 
75- 100 méterre található a korallgát számtalan búvárkodási lehetőséggel.        
MALE- i hidroplán kikötőben KUREDU és KOMANDOO szigetnek külön LOUNGE 
várója van. Itt ingyenes frissitők mellett, légkondicionált, ingyen wifi -s helyiségben 
tudnak várni amig a idroplán járat el nem indul. A váró mellett wc.-moosdó is 
található. Kuredura utazóknak sepciálisan feladható fejenként 1 db 30 kg-s csomag. 
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Szolgáltatások: medence, disco, ajándékbolt, ékszer- és búvár üzlet, foto shop, 
szépségszalon, SPA központ, animáció. Sportolási és kirándulási lehetőségek: 
búvárkodás, könnyűbúvárkodás, konditerem, aerobic stúdió, tenisz, golf, 
strandröplabda, szörf, katamarán hajózás, kenu, vízisí, lakatlan sziget-túra, nagy 
horgásztúra, éjszakai horgászat, hajókirándulás naplementekor.  
A szigetnek saját, garantáltan jó minőségű vizüzeme van. Minden szobába naponta 
minden kategóriában 2 üveg ásvéányvizet kapnak és az egész szigeten ivóviz 
ingyenesen kapható az éttermekben, bárokban mindenkinek.    

388 szoba, köztük 9 privát medencés villa, köztük egy két hálószobás privát 
medencés villa családi lakosztály, 50 Sangu vízi villa, beleértve 1 Sangu nászutas 
lakosztály, 19 Sangu Jacuzzi Beach Villa, 29 O Jacuzzi Beach Villa, 52 Jacuzzi 
Beach Villa, 1 Deluxe Beach Villa  20 Premium Beach Villa, 40 O Beach Villa, 33 
Beach Villa, 33 Premium Beach Bungalow, 22 Beach Bungalow és 80 Kerti 
bungalók.  

Mindegyik szoba típus trópusi dekorációval, king méretű ággyal, járólapozott vagy 
fapadlóval, bútorokkal berendezett verandával, légkondicionálóval,mennyezeti 
ventilátor, ülősarok, minibár hűtőszekrény, Nespresso kávéfőző tea- és kávéfőzési 
lehetőséggel, IDD telefon, Bluetoothébresztőóra vagy hangsáv zene streaminghez, 
szobakategóriáktól függően, személyi széf, fürdőszoba káddal,Hajszárító, éjszakai 
ágyazás, valamint strandtörölközők és heverők ingyenes használata a medencénél 
és a strandon. Elektromosság .220 VAC, 50 HZ szabványos brit konnektorokkal. nem 
itthoni szabvány szerinti, igy célszerű vinni átalakítót is, vagy ott venni jóval 
drágábban. 

 

A sziget északi – keleti részén a vizreépült villák vonalától végig a sima 3 csillagos 
kategóriájú parti bungalók és kerti bungalóktól egészen a keleti oldali a 4 csillagos O 
BEACH villák végéig, több helyen is beton védőgátak vannak a part közelében, 
valamint a tengeralján itt többhelyen is zöld tengeri fűvel borított terület található 
néhol akár 10-20 m -re is aprttól. A déli parton is több helyen található ilyen partközeli 
tengeri fű sáv. A legszebb partszakasz a dél –nyugati SANGU részen van .  
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KUREDU szigetén a jacuzzis beach villák elhelyezkedése befolyásolja azt, hogy 
melyik éttermet és melyik, ezen területhez tartózó úszómedencét vehetik igénybe.  
Mivel a mi foglalásunk csak általánosságban szól az összes jacuzzis parti villára, 
amit fizettek is, így a szigeten belül való elhelyezkedést mi nem tudjuk befolyásolni, 
ezt kizárólag érkezéskor, az éppen aktuális lehetőségek figyelembe vétele mellett a 
recepciós tudja beosztani. Ha nem történt előzetes igény az elhelyezkedésre 
vonatkozólag, akkor általában a KOAMAS főmedence közeli jacuzzis parti villákban 
történik az elhelyezés, amely a sziget déli szakaszát jelenti. Amennyiben van hely a  
másik területen elhelyezkedő jacuzzis parti villákban, SANGU terület, ( mely a sziget 
nyugati része,) itt a vendégeknek az itteni SANGU éttermet, és ehhez tartozó 
medencét kell használniuk. Vagy  az „ O” jacuzzis parti villák vendégeinek, mely a 
sziget csendesebb északi részén található, az ehhez tartozó „O” éttermet és 
medencét kell használniuk. Ha érkezéskor valaki fix, az általa kért területen való 
elhelyezést kéri, akkor  az „O” jacuzzis parti villákban lakók fejenként + 20 USD- t kell 
hogy fizessenek a helyszínen éjszakánként. Ha valaki a SANGU jacuzzis parti villák 
közül szeretne választani fixen, akkor pedig fejenként és éjszakánként + 40 USD - t 
kell fizetni a helyszínen a teljes ott tartózkodásra. Aki fizeti például az  „O” jacuzzis 
villára a felárat, az használhatja ezen terület „O” medencéjét is, meg a fő medencét a 
KOAMAS területen is, de nem használhatja a SANGU medencét. Aki fizeti a SANGU 
jacuzzis parti villa felárat, az sem használhatja a másik, az „O” terület medencéjét 
csak a SANGU-t, meg a fő medencét a KOAMAS területen. Aki a KOAMAS területen 
lévő jacuzzis parti villát kapja, az csak ezen területhez tartozó főéttermet és a 
főmedencét használhatja.     
Lenti térképen: Balra lent SANGU rész a sziget dél-nyugati partján. Lenti középső 
rész KOAMAS terület a sziget déli partján, és jobbra a sziget keleti részén „ O”  
terület.  Ez áthúzódikaz északi partra is. Majd balra haladva a kerti bungalók és a 
parti 3 csillagos bungalók, végül pedig a sziget észak –nyugati részén a Sangu vízre 
épült villák találhatók.  
.        
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KERTI -Garden Bungalows 3 csillagos , (56 nm2) Kávé-/teafőző, minibár, 
légkondicionálás, ventilátor, széf, telefon, félig nyitott fürdőszoba zuhanyozóval, WC 
és bútorozott terasz 

 
 
 

   
 

 
PARTI-Beach Bungalows  3 csillagos, Kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, 
ventilátor, széf, telefon, félig nyitott fürdőszoba zuhanyozóval, WC és bútorozott 
terasz, ugyan úgy néz ki mint a kerti bungaló csak éppen nincs előtte másik épület 
igy közvetlen a partra lehet menni, illetve a fáktól függően látni is lehet a partot a 
bungaló teraszáról ! (56 nm2. 
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PARTI -Beach Villas  4 csillagos, van  6 szögű és van  téglalap alapú is.  (60 nm2 
Kávé-/teafőző, minibár, légkondicionálás, ventilátor, széf, telefon, félig nyitott 
fürdőszoba zuhanyozóval, WC és bútorozott terasz közvetlen a partra lehet menni, 
illetve a fáktól függően látni is lehet a partot a bungaló teraszáról . 

 
 

  

  
vagy O villa  a sziget O jelzésű részén.   

  
 

O Jacuzzi Beach Villas (78 nm) napsütötte strandok várnak a Maldív-szigeteken, 
ezek a villák mindkét világ legjobbjait kínálják, 
gyönyörű strandok és romantikus menekülések. Egy árnyékolt veranda, a strand a 
küszöbön, az óceán csak néhány 
méterrel és a szabadtéri fürdőszobában saját jacuzzival, elronthatja belső romantikus 
tengerparti bugyutaikat. Ezek a szobák 
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Az O Resortban találhatók, és hozzáférést biztosítanak az O Resort összes 
létesítményéhez. 
 
Deluxe Beach Villa (72 nm) ez az egyedülálló, tágas villa Kuredu gyönyörű északi 
oldalán, közvetlen hozzáférést biztosít a 
a strand és a lenyűgöző kilátás az Indiai-óceánra. A tágas belső térben a villa king 
méretű szobája is elfér 
franciaágy, plusz 3 további egyszemélyes ágy, így ez a szoba tökéletes a Kureduba 
utazó családok számára. A szoba 
bútorozott verandával, részben nyitott fürdőszobával zuhanykabinnal, dupla 
mosdóval, feltöltött minibárral, feltöltött 
borhűtő, napi egyszeri kávé/tea-feltöltés, színes kábeltévé, nagy sebességű 
szélessávú internet 
kapcsolat. 
 
• Prémium Beach Villas (57 nm) ezek a nagy keresletű tengerparti villák kiváló 
elhelyezkedést kínálnak a vendégek számára 
hozzáférést biztosít a sziget fő területéhez, és kiváló strandot kínál a villa előtt a 
vendégek számára. A fa 
A szobákhoz részben nyitott fürdőszoba tartozik zuhanykabinnal, dupla mosdóval, 
dekoratív kovácsoltvas bútorokkal, 
feltöltött minibár, feltöltött borhűtő, napi egyszeri kávé/tea-feltöltés, színes kábel TV, 
nagy sebesség 
szélessávú internetkapcsolat. 
 
PARTI Jacuzzi Beach Villas  4 csillagos, (76 nm2) Hasonló berendezéssel, mint a 
strandvillák, kiegészítve pezsgőfürdővel. O részen vagy SANGU részen . 

 

  
 

Sangu Jacuzzi Beach Villa (78 nm) Ezek a szobák a Sangu Resortban találhatók, és 
hozzáférést biztosítanak a Sangu Resort összes területéhez. 
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létesítmények, amelyek csak 18 éves és idősebb vendégek számára állnak 
rendelkezésre. Ezek a villák mindkét világ legjobbjait kínálják, gyönyörűek 
strandok és romantikus menekülések. Egy árnyékolt veranda a stranddal a 
küszöbön, az óceán csak néhány méterre van 
és egy privát jakuzzi a szabadtéri fürdőszobában, elronthatja a belső romantikus 
tengerparti bugyutat. 
 
Privát villa családi lakosztály (313 nm), amely családok és baráti társaságok számára 
készült. Ez a villa tágas és buja árnyékolású. 
trópusi növényzet a peremfalak mögött. Élvezze az idilli szigeti hangulatot a privát 
medence mellett ebben a két hálószobás villában vagy 
Tegyen egy sétát a fő étkezési, relaxációs és sportterülethez 
 
VÍZRE ÉPÜLT -Sangu Water Villas (60 nm2 A lagúnában, fa tartóoszlopokon álló 
villák, hasonló berendezéssel, mint a strandvillák, privát, bútorozott terasszal és 
közvetlen kijárattal a tengerhez.  

 

  
 

VÍZRE ÉPÜLT NÁSZUTAS-Sangu Water Villa Honeymoon Suite (110 nm2    
ugyan olyan minta a SANGU vizreéppült villa, csak  nagyobb a nappali és  az étkező 
része   
 
SAJÁT MEDENCÉS PARTI -Sultan Pool Villas (300 nm2) Hasonló berendezéssel, 
mint a strandvillák, kiegészítve saját medencével. A fürdőben dupla mosdók, külső 
zuhyan kétfős jacuzzi,  4 x 10 m-s saját medence külön kis kerti pavilon  az Ön saját 
SZULTÁNI PALOTÁJA !   
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• Privát medencés villák (287 nm) a trópusi kertben és egy kellemes sétával a 
tengerparton, ezek az exkluzív strand 
Az elegáns villák tágasak és privátak. A magas falakkal körülvett vendégek saját 
paradicsomukba menekülhetnek a 
csillogó 4 x 10 méteres medence, nagy fa fedélzet, heverők és egy kaland 
közvetlenül a bejárati ajtón túl. Minden egyes 
tíkfa bútorokkal, baldachinos ággyal, külön gardróbhelyiséggel, nedves bárral, 
minibárral, feltöltött borhűtővel és nagy 
részben nyitott fürdőszoba dupla mosdóval, esőzuhannyal és kétszemélyes 
jacuzzival. 
 
 
A sziget közepén található a központi RECEPCIÓ, de külön  van  a  keleti oldalon az 
O BEACH villákhoz tartozó recepció,  külön a SANGU parti részhez, és a vizre épült 
villákhoz való recepció, ahol az ide tartozó vendégek külön itt jelentkeznek be.  

 
.4 étterem. A The Bonthi éttermet a Kerti és  Parti bungalókban /3 csillagos / lakók 
vehetik igénybe .   
The Koamas, éttermet a  Parti villákban lakók és a jacuzzis Parti villában lakók 
vehetik igénybe .   
Az  “O”, éttermet a közelben lévő parti villákban lakók vehetik igénybe .   
The Sangu éttermet a Sangu Water Villas and the Sangu Honeymoon Suite, and 
Sultan Villa lakók vehetik igénybe. Vagy ők igénybe vehetik az összes többi 
büférendszerű éttermet is, külön a számukra kijelölt asztaloknál fogyasztva el az 
ételeket .    
 
Van még 3 A LA CART étterem is ahol menüből lehet választani és azt külön kell 
fizetni:NINCS az árban benne amit előre fizettek ! Előre fizetni csak a büfés-
svédasztalos éttermekben lehet .  
 
Ugyanígy  a sziget O vagy BONTHI vagy KOAMAS  vagy SANGU  részhez is külön 
küolön bárok tratoznak az ott lakók csak a számukra kijelőltet vehetik igénybe mint 
az éttermeknél jelzettek szerint,.   
 
Ingyenesek az alábbi sportok : Fitness Center;  röplabda és tollas labda pálya 
/Volleyball and Badminton Courts, Asztali tenisz /Table Tennis,/ Darts , Football  
pálya, Kajak és Széllovas / Windsurfers;/ Fizetős minden más motorizált vizi sport.  
 
Külön sport és Búvár centrum és SPA is van, itt  a szolgáltatásokat fizetés ellenében 
lehet igénybe venni.   
 
Esténként különféle programokat szerveznek a különféle bároknál. Ezek 
megtekintése ingyenes, de az italokért külön kell fizetni .( kivéve all incl. vendégek )  
A szigeten különféle kirándulásokra  lehet befizetni .  
Snorkeling, Sunset Cruise, Island Hopping, Luxury Cruising, Dream Island Excursion,  
 
Internet minden 4 csillagos kategóriájú szobában ingyenesen elérhető valamint a 
bároknál is : Akiri Bar and Sai Kothari Tea House. 
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4 ajándék bolt is van a szigeten ahol még a szükséges egyéb kisebb dolgokat is be 
lehet szerezni.    
 
All Inclusive CSOMAG árakban az alábbi van benne : korlátlan alkoholos és nem 
alkoholos helyi italok  reggel 9 – éjjel 1 óráig.  Ebbe beletartozik, ásványvíz, üdítő 
italok, gyümölcslé, csapolt sör, kávé, tea ( eszpresszó NEM )  HÁZI –ASZTALI BOR 
POHÁRBAN ,  HELYI  ALKOHOLOS ÉGETETT SZESZESITALOK ÉS KOKTÉLOK. 
Délutáni snack. A szobai minibárból az üdítő italok és a sör, egy  NAPLEMENTE hajó 
kirándulás/. Naponta fejenként 1 üveg 1 liter ásványvíz a szobába bekészítve.  
 
 

18 év alattiak nem mehetnek és nem vehetik igénybe még szüleikkel sem a 
SANGU vizre épült villákat, valamint  az O villa részhez tartozó O éttermet és a 
SANGU éttermet és ehhez tartozó szállás szolgáltatásokat sem.     
 

. 
Fő recepció a sziget közepén, "O" recepció az "O" üdülőhelyen és Sangu 
Recepció a Sangu Resortban, mindegyik vendégszolgáltatásokat nyújt, valamint 
ajándékbolt. 
 
ÉTTEREMEK 
számos étterem és bár közül választhat,  
A fő svédasztalos éttermek kényelmesek 
A szigeten található éttermek mindegyik villatípushoz kialakított étkezési élményt 
kínál, a Koamas étterem pedig a vendégek számára készült 
tartózkodás a Garden Bungalows, Beach Bungalows, Deluxe Beach Villas, Beach 
Villas, Premium Beach Villas és a Jacuzzi Beach szálláshelyen 
Villák; A Sangu étterem azon vendégek számára készült, akik az O Beach Villas és 
az O Jacuzzi Beach Villas szállásán maradnak (minden vendégnek 18 évesnek kell 
lennie  és idősebbek), a Sangu Water Villas és a Sangu Jacuzzi Beach Villas, míg a 
Private Pool Villa vendégei választhatják, hogy hol szeretnének 
legszívesebben vacsorázna. Mindkét svédasztalos étterem ugyanazt az „all you can 
eat” svédasztalos étkezést kínálja reggelire, ebédre és vacsorára. 
hagyományos szabadtéri, homok- vagy fapadlós, nád- vagy fazsindelytetős 
étkezőkben szolgálják fel, minden helyiséghez külön asztallal. 
A Franco's egész napos étkezési menüje mediterrán ételeket, valamint éttermi 
finomságokat is kínál. 
pizza, hamburgerek és szendvicsek; Távol-Kelet, amely az autentikus ázsiai 
konyhára specializálódott; míg a Beach Shack friss, helyi ételeket szolgál fel 
tenger gyümölcsei és vegetáriánus ételek. Opcionális harapnivalók is rendelkezésre 
állnak a bárokban, elkényeztethető a villákban való étkezés saját belátása szerint 
gyönyörű tengerparti vacsorák és Veli vacsorák a privát pillanatokért. 
 
BÁROK 
Minden bár kínál snack menüt, valamint jellegzetes bárt és italkoncepciót, a szigeti 
bárban pedig feltérképezhető az összes .  
• A strandon, a főrecepció mellett található Akiri bár egy bár a paradicsomot kedvelők 
számára, akik szeretik a rumot. Élvezze a színes 
rumok választéka a világ minden tájáról, beleértve a szórakoztató tiki koktélokat. 
• Babuna bár, a Koamas éttermek mellett sokoldalú, ez a bár híres koktélokat, 
shotokat és az üdülőhelyeket kínál. 
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• A Raalhu bár ideális helyen, a tengerparton, a vízisport-központ előtt található. Ez a 
nyugodt bár söröket és long drinkeket kínál. 
• Pool bár, margariták, daiquirik és bikinik, a tökéletes medence melletti hűsölés, ez a 
bár lenyűgöző választékot kínál 
 A Franco éttermében található a medence teraszán. 
. 
ALL INCLUSIVE PLUSZ CSOMAG 
korlátlan mennyiségű „mindent ihat”alkoholos és alkoholmentes italok pohárral 
(kiválasztott termékek); plusz víz, üdítőitalok, gyümölcslé, sör, házi bor, kávé, tea, 
jeges kávé és jeges tea, valamint válogatott harapnivalók a minibárból; Délutáni tea a 
kijelölt bárokban; egy üveg pezsgőt 
bor; 20% kedvezmény a tartózkodás első két napján igénybe vett SPA kezelések 
árából; egy Sunset Cruise; egy fél órát 
csoportos lecke sznorkelezéshez, szörfözéshez és golfozáshoz; ingyenes jóga, 
fitneszterem, röplabda és tollaslabda pálya, napközben 
teniszpálya és paddle teniszpálya, asztalitenisz, biliárd, snooker, darts és focipálya, 
kajakok és szörf használata 
táblák; 50% kedvezmény a bár menüjéből származó élelmiszerekre (nem érvényes 
Sai Kotarira és különleges eseményekre) és 50% kedvezmény 
prémium és különleges koktélok és egyéb italok (a bor kivételével). 
 
 
ALL INCLUSIVE GOLD CSOMAG 
Ez a csomag tartalmazza az All-Inclusive Plus csomag minden előnyét, hozzáadott 
értékkel, mint a válogatott borok és borok. 
prémium szeszes italok az éttermekben és bárokban; egy ebéd a Franco's 
étteremben vagy egy vacsora naponta bármelyik à la carte étteremben 
(előzetes foglalás szükséges); késői reggeli a Franco's-ban 10:30-12:00; korlátlan 
pizzák, hamburgerek és fagylalt "mindent ehet" (korlátozott időpontban); prémium 
koktélok, koktélkülönlegességek és lövöldözős játékok; minden minibár ital és 
harapnivaló (egy utántöltés/nap); egy ingyenes 
golfkör (felszereléssel); heti egy 1 órás fürdőkezelés speciális menüből; 
tartózkodásonként egy Bevezető merülés ill tartózkodásonként egy tájékozódó 
merülés (minősített búvároknak); ingyenes nem motorizált vízi sportok használata 
(szörfdeszka és vitorla, kajakok ill álló eveződeszka); ingyenes kerékpárhasználat; 
szabadtüdős merülő felszerelések ingyenes használata; egy zsák szennyes 
tartózkodásonként; a TMA ingyenes használata . 
 
 
SPORT ÉS RECRATION 
3,5 kilométer gyönyörű fehér homokos tengerpart, egy csodálatos lagúna, egy zátony 
egy hajóronccsal búvárkodáshoz, három csillogó tiszta 
édesvizű úszómedencék, kilátással a strandra, beleértve a nyüzsgő főmedencét egy 
gyermek pancsolóval, közvetlenül a 
strand; a kényeztető „O” medence a 12 éves és idősebb vendégek számára, a 
pihentető Sangu feszített víztükrű medence pedig a 18 éves Sangu vendégek 
számára 
évesek és idősebbek. Kivilágított tenisz- és paddle-pályák, kivilágított golfpálya, 
putting green, hatlyukú pitch és putt golfpálya, 
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strandröplabda, tollaslabda, krikettpálya, kerékpárok és focipálya. A szórakoztató 
központban asztalitenisz, snooker, 
csocsó, darts, asztali és óriási sakk, széles képernyős TV DVD-vel, óceánra néző 
fitneszközpont és horgászkirándulások 
beleértve a reggeli, délutáni és mélytengeri kirándulásokat. 
PRODIVERS SCUBA CENTER vezetett búvár- és snorkeling hajókirándulásokkal, 
felszerelések és tartozékok értékesítésével, kölcsönzésével, javításával és 
komplett 5 csillagos PADI edzőközpont és hiperbár kamra. 
OCEAN WATERSPORTS CENTER ez a létesítmény bérelhető és oktatási órákat 
kínál; beleértve a ejtőernyőzést, vízisíelést, wakeboardozást, 
banánlovaglás, katamaránok, kajakok és motorcsónakos kirándulások. 
A DUNIYE SPA trópusi fürdőélményt nyújt nőknek és férfiaknak, a teljességre, 
egyszerűségre, tisztaságra és minőségre összpontosítva. A 
A terapeuta gyógyító energiája az ázsiai masszázstechnikákkal kombinálva 
vegyszermentes, tiszta biotermékekkel 
természetes, holisztikus és személyre szabott megközelítés minden vendég 
egészségéről, szépségéről és jólétéről. Az üdülőhely két gyógyfürdővel 
büszkélkedhet, 
az egyik a sziget közepén, a másik pedig az 'O' Resortban, a sziget északkeleti 
végén. 
 
SZÓRAKOZÁS – heti esti szórakoztató programokat kínál, beleértve a Maldív-
szigetek kulturális és történelmi bemutatóját, 
Boduberu kulturális táncbemutató, Prodivers videója, DJ disco, White Night party, 
élőzenekar este, filmek, hírhedt rákversenyek, éjszaka 
golf és így tovább. 
TEVÉKENYSÉGEK - vezetett kirándulások, beleértve a sznorkelezést, a naplemente 
sétahajózást, a luxushajózást, a Dream Island kirándulást és a sportot 
versenyek. Ezen kívül társasjátékok állnak rendelkezésre minden bárban, beleértve a 
sakkot, a dámát, a scrabble-t és még sok mást. 
BEVÁSÁRLÁS Négy ajándékboltban fürdőruhák, sportruházat, batikolt, Kuredu 
márkájú áruk, könyvek teljes választéka található. 
ékszerek, műalkotások, kézműves termékek, apróságok, rágcsálnivalók, cigaretta 
stb. Az üdülőhely búvárközpontjában üzletek, gyógyfürdő és vízi sportok is találhatók 
központ és golfklub. 
ORVOSI KLINIKA  Egy rezidens orvos Kureduban dolgozik, és gondoskodik az Ön 
egészségügyi szükségleteiről. 
ARAAM LOUNGE - légkondicionált indulási terület, amely lehetővé teszi, hogy 
pihenjen és felfrissüljön, miközben várja a hidroplános transzfert. 
Zuhanyzóval felszerelt, és ingyenesen használható számítógép az internethez. 
SZÉLESSÁVÚ INTERNET KAPCSOLAT –ingyenes Wi-Fi-t biztosítunk vendégeink 
számára (500 MB felhasználónként, naponta) minden villában és kiválasztott 
nyilvános helyiségekben, hogy a nyaralás nagyszerű élménye legyen. 
 
KIRÁNDULÁSOK ÁRAI és időpontjai:  

WEEKLY EXCURSION PROGRAM INFORMATION * 
(RESERVATION REQUIRED - SIGN UP AT EXCURSION BOARD) 

 
ISLAND HOPPING TRIP TO THE NAIFARU ISLAND AND FELIVARU FISH - CANNING FACTORY 
(Sunday 0900 - 1330)  
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 Visit the island of Naifaru, capital of Lhaviyani Atoll, a typical local fishing island, and the island 
of Felivaru to see the fish canning factory…take US$ cashRent snorkeling equipment from the 
Dive Center for US$8 per person or purchase it from the Gift ShopThe required clothing to be 
worn when visiting a local island is at the minimum is a short sleeve t-shirt;  
knee length shorts for women, and shorts for men        

 US$50 per person. Minimum 12 persons.  
  

 HURAVALHI ISLAND EXCURSION TO  KOMANDOO & HURAVALHI (Friday 0900 - 1330)  
 Snorkeling Excursion to 2 islands; Komandoo Island Resort and Huravalhi, an 

uninhabited island where you will have time to snorkel and swim…take US$ cash  
 
KURENDHOO ISLAND TRIP & DESERTED ISLAND (Wednesday & Saturday 0900 - 1730) 

 Visit a nearby island and see how our neighbors live and work together in more of a traditional 
lifestyle       

 Shop for souvenirs in the local shops 
 Rent snorkeling equipment from the Dive Center for US$8 per person or purchase it from the 

Gift Shop 
 The required clothing to be worn when visiting a local island is at the minimum a short sleeve 

t-shirt;  
knee length shorts for women, and shorts for men 

 US$75 per person. Minimum 10 persons.  
  

LUXURY SAILING ON YACHT BRITT (0900 - 1800) 
 Enjoy a wonderful day sail aboard a classic motor sailor yacht. Sunbathe, snorkel,  
       and if you are lucky…photograph a group of dolphins and swim with Manta Rays… 
 A buffet lunch, soft drinks, and snacks are included 
 Rent snorkeling equipment from the Dive Center for US$8 per person or purchase it from the 

Gift Shop 
 US$120 per person. Minimum 6, Maximum 10 persons. Minimum age is 12. 

 
SUNSET CRUISE (Every second day 1815 - 1930)  

 Enjoy a late afternoon boat trip on a local Dhoni while watching a beautiful tropical sunset 
       ...and if you’re lucky, some dolphins may join in the fun!  
 US$30 per person. Minimum 10 persons. A child under 16 must be accompanied by a

     
ROBINSON CRUSOE (DESERTED ISLAND) (All days of the week) 

 Your own private Island…the ultimate romantic getaway!We drop you off to be left alone with 
your beloved partner A picnic meal and drinks are provided as per duration booked  

 Rent snorkeling equipment from the Dive Center for US$8 per person or purchase it from the 
US$200 per couple for overnight (1300 – 1300), US$155 per couple for Half Day (0900 – 
1430) & US$180 per couple for full day (0900 – 1800).  Maximum 2 persons.  

 
DREAM ISLAND (SAND BANK) (All days of the week) 

 Your own private sand bank…the ultimate romantic getaway!We drop you off to be left alone 
with your partner A picnic meal and drinks are provided as per duration booked 

 Rent snorkeling equipment from the Dive Center for US$8 per person or purchase it from the  
 US$100 per couple for half day (1400 – until sunset) & US$120 per couple for full day 

(0900 – until sunset).  Maximum 2 persons. Minimum age is 12. A child under 16 must 
be accompanied by a parent 

 
NIGHT FISHING - WITH HAND LINE (: Every second day 1745 - 2000) 

 Use of fishing equipment included Soft drinks and water are provided 
 US$40 per person. Minimum 6 persons, Maximum 20 persons. Minimum age is 12. A 

child under 16 must be accompanied by a parent 
 
BIG GAME FISHING (2 HOURS: 0600 - 0800) 

 Use of fishing equipment included  Includes morning coffee and pastry 
 US$300 per trip. Maximum 4 persons. Minimum age is 12. A child under 16 must be 

accompanied by a parent 
 

mailto:iroda@admiraltravel.hu
http://www.maldiv-szigetek.info/


13 

 ADMIRAL TRAVEL utazási iroda,Tel:36205284066,iroda@admiraltravel.hu  www.maldiv-szigetek.info 
 

VÍZI SPORT ÁRAK:  
PARASAILING US $1 Round 12 min 9 9.00 
WATERSKI/WAKEBOARDING  Beginners Lesson 25 min 6 4.00 
Experienced 1 Round 12 min 3 9.00 
BANANA RIDE 1 Round (min. 4 people ) 15 min (per person) 22.00 
BLAST RIDE Per Person  1 Round (min. 2 people) 12 min 29.00 
SPEED BOAT EXCURSIONS Per Boat 
Private Dolphin Excursion (max 4 people) 1 hour 199.00 
Private Snorkeling Excursion (max 4 people) 2 hours 299.00 
Special Speedboat Excursion (max 4 people) 4 hours 399.00 
PEDALO 1 hour 25.00 
CANOE (1 hour free of charge - every following hour $15) free of charge 
ACCESSORIES RENTAL  Helmet 1 / 3 hours 4 / 10 
Life Jacket / Impact Vest / Harness 1 day / 1 week 14 / 49 
Sail & Surf Exam, Workbook and International License (vdws) 5 5.00 
Workbook (only) 2 4.00 
All prices are in US Dollar and are subject to change without prior notice. 
 
WINDSURFING (max wind speed - 18KN for beginners and 25KN for advanced) US $ 
Private Lesson 1 hour 49.00 
Short Course 4 hours 129.00 
Basic Course 8 hours (for VDWS license add licence f 199.00 
Rental (beginners boards: Primo & Motion) for 1 hour/ day free of charge 
1/3/10 hours 15/35/149, Rental (advanced boards) 1/3/10 hours 25/59/199 
KITEBOARDING US $ 
Private Lesson 1 hour 75.00,Intro Lesson (stunt kite) 1.5 hour 49.00 
Level 1 + Theory 4 hours 149.00 ,Level 2 to 7 3 hours (per Level) 99.00 
KITE RENTAL US $ 
Full Equipment 1/3/10 hours 45/109/299,Kite only 1/3/10 hours 30/70/199 
Stunt kite only 1/3/10 hours 15/35/99, Board only 1/3/10 hours 20/50/119 
Storage & Rescue Fee 1 / 2 weeks 59 / 99, Air fill per Kite 3 .00 
CATAMARAN COURSES US $ 
Private Lesson 1 hour 59.00, Short Course 5 hours 179.00 
Basic Course 10 hours (for VDWS license add license 279.00 
CATAMARAN RENTAL (max.wind speed - 10KN for beginners and 16KN expert sailors) 
K1 Rental 1 / 5 / 10 hours 48 / 200 / 330,K3 Rental 1 / 5 / 10 hours 38 /160 /280 
(An orientation to sailing is mandatory and will take place as part of the first hour of rental) 
(K1 2-3 people & K3 1-2 people, depending of wind and waves. K1 only for advanced catamaran 
sailors)  Stand up Paddling 1 hour 24 
Per Person  SAILING SAFARI 1 hour 42.00 
With captain 2 hours 58.00 ,3 hours 79.00 
Rescue Fee 165.00 
Sail & Surf Exam, Workbook and International License (vdws) 55.00 Workbook (only) 24.00 
All prices are in US Dollar and could be changed without prior notice. 
All Watersports services are subject to availability and weather conditions. 
Prices are quoted per person with a minimum of 2 people required for excursions and courses. 
All rental equipment should be returned in the same condition as it was given out. 
 
 

Egyéni plusz rendelések árai :   
Description  Price (US$) 
Tropical Fruit Basket (2 persons) 20.00 
Deluxe Fruit Basket (2 persons) 25.00 
Super Deluxe Fruit Basket (2 persons) 31.00 
Cakes to celebrate your Anniversary, Birthday or Honeymoon 
  Small – serves 2 12 cm square 24.00 
  Medium – serves 6 16 cm square 35.00 
  Large – serves 12 21 cm square 46.00 
Wedding cakes 
  2 tiers chocolate cake decorated with Marzipan roses – serves 10 132.00 
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  Our Pastry Chef would be happy to speak with you regarding any style 
  or flavors that you may require for your wedding cake. Extra cake tiers 
  are available upon request at an extra charge. 
Sparkling Wine  
  Bottle of Veuve Clicquot Ponsardin Yellow Label Champagne 750ml 138.00 
  Bottle of Taittinger Brut Réserve Champagne 1500ml 385.00 
Bouquet of Flowers 
  – created by Kuredu Green House Team with Island grown fresh flowers –  
  Small 28.00 
  Medium 39.00 
  Large 50.00 
Bath Experience 115.00 
Beach Cabana – half day, two glasses of sparkling wine & fruit basket 55.00 
Beach Cabana – full day, 375 ml bottle of Champagne & tropical fruit basket 115.00 
 

NÁSZUTASOKNAK: Érkezéskor ajándék, ha előre jelezték ilyen igényüket !  
 

NEM HIVATALOS ESKÜVŐI CEREMÓNIA CSOMAG ÁRAK: 2 főre !  
 
Wedding Ceremony (a symbolic, not a legal matrimony) 
There is no better place to unite two hearts or rejoice in one’s love than at this island paradise. 
Repeat your vows to one another in a ceremony of your own choosing or let us plan a traditional, 
symbolic Maldivian ceremony officiated by our island “headman”. US$500 per couple 
 
Renewal of Wedding Vows Ceremony 
There is no better place to renew one’s love than at this island paradise. 
Repeat your vows to one another in a ceremony of your own choosing or let us plan a traditional, 
symbolic Maldivian ceremony officiated by our island “headman”. US$1,700 per couple 

            
BÚVÁROKNAK: 
 

CERTIFIED DIVERS Tank and weights only US$ 

1 to 4 dives, per dive 55  , 5 to 9 dives, per dive 52  ,10 to 14 dives, per dive 49 ,15 and more, per dive 46 
6 days non-limit diving 558, Additional days non-limit diving, per day 89 
Nitrox - Additional cost per dive No charge  
Rebreather – Dräger Dolphin – Additional cost per dive 19 

Rebreather – Evolution – Additional cost per dive 59 
Dive sorb per kg. (for divers with own rebreather) 14 
Above prices include mask, fins, snorkel, tank and weights. The price do not include rental of regulator, BCD, boat trips or 

additionalequipment such as wetsuits, computers, timers, lamps, etc. 

DIVING COURSES Equipment included US$ 

Introductory dive 59 ,Bubble maker 79,Discover Scuba Diving (1 dive) 89 
Discover Scuba Diving Package (3 dives) 239 ,PADI Scuba Diver (5 dives) 445 
PADI Referral course (4 dives) 325 ,PADI Open Water Diver (9 dives) 695 
Rebreather Introduction Dive 96 ,Rebreather Course Dräger Dolphin 645 
Rebreather Evolution course 845, U/W Scooter Introduction 79 
Above course prices include mask, fins, snorkel, tank, weights, BCDand regulator with SPG & depth gauge as well as any boat trips, 

education material, logbooks and certification fees required.Wetsuits are included in the beginner courses only. 
The scooter intro does not include BCD and regulator with SPG &depth gauge. 

BOAT TRIPS US$Single boat trip, 1 dive 16 Single boat trip, 2 tank dive 26 Full day boat excursion, 

including BBQ lunch 48 

RENTALS US$Regulator (MARES) incl. depth gauge and SPG, per dive 5 

Buoyancy Control Device (SeaQuest), per dive 5,Wetsuit (3mm shorty, IQ Company), per dive 5 
Computer (Suunto Vyper), per dive 5,Compass, per dive 2 ,Lamp (Hartenberger), per dive 8 
U/W scooter (Apollo), per dive 24 ,Digital Camera (Sony CyberShot), ˝ day 39 US$ 

Snorkel-set, per day 9,Snorkel-set, per 6 days 45 ,Mask, per day 4,Snorkel, per day 2 
Fins, per day 5 
Snorkel vest, per day 4 

Mask, fins & snorkel for dives No charge 
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HAJÓSOKNAK :   36 méter hosszú hajón,berendezett lakosztályokban is lehet lakni 
felár elennében , napi dija teljes ellátással 350 USD/fő/éj 2 fős kabinban ! Kérésére 
részletes információt küldünk.  
 
KUREDU SZIGET térképe:    
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