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      OBLU SELECT by Atmosphere by SANGELI Island . 4,5 csillag DELUX  
 
Észak –Male atoll, hajóval 50 perc a transzferidő.  - nem túl nagy sziget, kb. 500 m 
hosszú, összesen 137 külön álló lakóegységgel, de több részből is áll.  Van a fő 
sziget ahol a  parti villák is vannak, van egy hosszú íves vízre épült villákból álló rész, 
és van egy kisebb intimebb sziget ( Adults ONLY résszel este 18 óráig ) ahol a vízre 
épült nászutas villák vannak, valamint 2 romantikusabb Á LA CARTE étterem és 
külön csak felnőtteknek részen egy központi úszómedence található.   
  
 Az All inclusive, a  SERENITY PLAN szolgáltatás ami az alap árban benne van, 
tartalmazza a minőségi - márkás szeszes italaok, sörök, borok, kínálatát 10 féle 
koktél és üdítíők, gyümölcslevek, tea kávé is az árban benne a jelzett éttermekben és 
bárokban, valamint a szobai minibárban lévők is naponta egyszer töltve. ( sör, bor, 
üdítők, viz, snack )  Ezenkívül hogy napi 3 szori büfé-svédasztalos étkezés van a 
főétteremben, lehet külön minimum 7 éj tartózkodás esetében 1 alkalommal Á LA 
CARTE éttermekben is ebédelni és vacsorázni amik a kis szigeten vannak 
romantikus környezetben.  (16 év alatti gyermekkel csak 18 óra utáni vacsora 
megengedett a kis szigeten, mivel napközben ez ADULTS ONLY sziget ! ) 
Napközbeni snack ételek 16-18 óra között.  
 
Az árban benne 1 alkalommal naplemente horgászat, valamint külön egy félnapos 
hajós kirándulás is az árban benne ( időjárás függvényében )  Ingyenes a fittnes 
terem, az összes nem motorizált vizi sporteszköz, kajak, evezős deszka,vízi bicikli, 
snorkel felszerelés (pipa, békatalp, szemüveg )  Esténként szórakoztató programok, 
élőzene, DJ. Napközben külön gyemek klub a kicsinyeknek.  

Külön fizetős az összes motorizált vízi sport eszköz bérlése, a SPA kezelések, egyéb 
kirándulások, búvárbázis szolgáltatásai.  

39 db. Parti villa  a sziget déli részén, 81 nm2, 2 felnőtt és 2 gyermek elhelyezésére 
alkalmas. Külön álló épület, félig nyitott fürdővel.   
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14 db. Delux Parti villa saját medencével  a sziget északi részén.  101 nm2, 2 
felnőtt 2 gyermek elhelyezésére alkalmas. Külön álló épület, félig nyitott fürdővel, 
saját medence 13 nm2. .   
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45 db. Vízre épült villa  78 nm2. a sziget északi - keleti oldalán lévő vízre épült íves 
részen. 2 felnőtt 1 gyermek elhelyezésére alkalmas. 
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26 db. Vízre épült villa saját medencével . 88nm2, a saját medence 8 nm2. 2 felnőtt 
1 gyermek elhelyezésére alkalmas. 
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7 db. CSALÁDI parti villa suite saját medencével , 152 nm2, a sziget északi 
részének öblében, 2 hálós és két külön fürdős, nappalival, medencéje 13 nm2. 2 
felnőtt 4 gyermek elhelyezésére alkalmas.Vagy 4 felnőtt + 2 gyermek, vagy 3 felnőtt 
és 3 gyermek.   

6 db NÁSZUTAS vízre épült villa suite saját medencével . 102nm2,  13 nm2 
medencével. Félig naplementére néző dél- nyugati oldalon a kis szigeten.  
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