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SUN ISLAND:  3 - 4 csillagos népszerű, nemzetközi vegyes vendégkörű nagy sziget .  
PADI búvárközponttal rendelkezik ! GYÖNYÖRŰ PART – KRISTÁLYTISZTA VÍZ.   
 
A Dél-ARI Atoll-on, Malétól 112 km-re található. A sziget 1600 m hosszú és 440 m 
széles, MALE –ről belső repülőjárattal érhető el, mely kb. 35 perc teszi meg az utat  
A közeli Holiday Island melletti leszállópályáról először kisbusszal ( kb. 5 perc, majd 
motoros hajóval (kb. 10 perc) szállítják az utasokat csomagjaikkal együtt SUN 
ISLAND - ra. Az egyik legkedveltebb üdülő-sziget gyönyörű lassan mélyülő homokos 
partokkal.  Így ideális kisgyermekkel utazóknak is. A szigettől kb. 350 m -re található 
a korallzátony, mely kiváló merülési lehetőségeket biztosít. Négy egységű és két 
egységű bungalói a tengerpart mentén sorakoznak. Ideális kikapcsolódást nyújt 
családosoknak, nászutasoknak, és az aktív pihenést kedvelőknek egyaránt. 
Szolgáltatások: úszómedence, gyermekmedence, röplabda, tollaslabda, kosárlabda, 
squash, tenisz, asztalitenisz, vízi sportok a tengerparton, búvárközpont, játékterem, 
biliárd, darts, fitnesz terem, aerobic, masszázs, szauna, jacuzzi, spa, szépségszalon, 
több étterem (thai-,-japán,grill, terasz-, olasz) kávézók, bárok, diszkó, ajándéküzletek, 
konferencia terem, esti szórakoztató műsorok, kirándulások. Szobák felszereltsége: 
légkondicionálás, fürdőszoba, TV, telefon, széf, hajszárító, minibár, ventilátor. Felár 
ellenében vízi bungalók is foglalhatók ( kérje az árakat irodánktól ). Ellátás: félpanzió 
büfé rendszerben, felár ellenében teljes panzió, vagy all inclusive ellátás kérhető. 
Mivel több mint 400 szoba van, így ez a legnagyobb nyaralósziget, de nagysága 
révén nem tűnik zsúfoltnak, elég jól eloszlanak rajta a vendégek. Talán az a központi 
étteremnél látszik csak, hogy milyen sokan is vannak a szigeten.  
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A főétkezéskehez a f őétteremben ( reggeli, ebéd és vacsora alatt ) jár p ohárban 
kiadva korlátlan ivóvíz, minden vendégnek ! A főétkezések időpontjai: reggeli 
07:30-09:30.ebéd 12:30-14:00 vacsora 19:00-21:00 a kijelölt főétteremben!  
minden főétkezése büfé rendszerben történik. A standard és szuperior szobában 
elhelyezett vendégek a sziget fő éttermét használhatják (Maaniya Restaurant). A 
vízre épült bungalókban elhelyezett vendégek pedig a Southern Star éttermet 
használhatják. 
Szobába bekészítve :Tea és kávé, melyet naponta egyszer töltenek fel. 
Szénsavmentes ásványvíz, naponta 1 üveg fejenként.(1/2 literes )  
 
Az all inclusive ellátás tartalmazza : A fent jelzett főétkezéseken kívül még:  
Délutáni tea: Vani Cooffe Shop-ban 16:00-18:00-óra között vehető igénybe. 
Tartalmazza: tea és kávé, mini szendvicsek, sütemények.  
 
Sör és házi bor valamint alkoholmentes italok korlátlan fogyasztását a fő éttermekben 
az ebéd és a vacsora ideje alatt.  
Továbbá a Mekunu bárban a Sunrise grill és a beach bárban 10:00-01:00 óra között. 
Italok választéka:Coke, Fanta, Srite, Citrom, Tonic, Szóda, szénsavmentes 
ásványvíz, gyümölcslevek, tea és kávé, sör (csapolt és konzerv).Házi bor (fehér és 
vörös).Rövid italok (helyi): Gin, Vodka, Rum, Whiskey. Koktélok és habzó bor 
(Mekunu bárban) 
All inclusive ellátás:  Minibárból fejenként 1 coke+ 1 sprite+ 1 tonic vagy citrom, 
naponta egyszer töltik fel. 
All inclusive csomagban igénybe vehető egyéb szolgáltatások:Tenisz, beltéri tollas, 
squash, gőzfürdő, szauna, jacuzzi, tornaterem,  
Egyszeri alkalommal vehető igénybe, a teljes ott tartózkodásra vonatkozóan:Éjszakai 
horgászat (min. 6 éj fizetése estén)  
 
Nászutasoknak: 1 üveg pezsgő és gyümölcskosár bekészítése érkezéskor. 
Visszatérő vendégek részére: 1 üveg bor és gyümölcskosár bekészítése érkezéskor. 
Házassági évfordulósoknak: 1 üveg bor és sütemény bekészítése érkezéskor. 
Születésnaposoknak: 1 üveg bor és sütemény az étteremben. 
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standard : 4 egységes sor bungaló partközeli,  26 nm2 kis terasz. Korallos rész előtte. 

  

Superior : 2 egységes, 38 nm2-s, külső zuhany a zárt hátsó kis kertben. Part közeli    
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SUN villa , trópusi- pálmafás kertben,parttól 70 m –re, vadonatúj lakrészek egybeépítve. 30 
nm2-s . Nagy méretű – kényelmes új szobák, új bútorokkal(IPOD) és hátsó félig nyitott fürdő 
márvány káddal. 

 

  

SUNSET VILLA a Naplemente oldalon a 4 lakrészes sima parti bungalók közötti 
rövidebb részen, iker épületben 2 db. külön bejáratú felújított villa. 26 nm2.   
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Fürdőszoba 2 mosdóval, wc-vel,  külső- nyitott zuhannyal a hátsó elzárt kis részben  
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vízre épült / water bungaló: 2 egységes, 32 nm2-s, közvetlen lejárat  a teraszról a vízbe.          

           

 

 

A különböző lakrészek elhelyezkedése  a szigeten :   

 

A felújított SUNSET – Naplemente oldalai iker bungalók a fenti bal oldali részen a 
DELUX  sorbungalók között  kerültek kialakításra a vízre épült villák előtti – nyugati 
partszakaszon.   

 

 



 

   ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36203640160  info@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 

7 

Szobák alaprajza, felszerelése :   

 

 

A szobákban a WIFI kiépítése lassan elkezd ődik, de jelenleg még csak a 
recepción, a bároknál és az éttermeknél van ingyene s, elég korlátozott WIFI. Ha 
igénylik, a recepción lehet vásárolni pld. 3 napra 2 GB forgalmú mobil WIFI- t 30 USD 
–s áron,vagy egyéb külön igény alapján is, ez már megfelelő minőséget nyújt.    
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ŐSZINTE, KORREKT INFORMÁCIÓK: Mivel ezen szigetet mi magunk is 
kipróbáltunk, (2 alkalommal is ) így leírjuk tárgyilagos véleményünket:  

Jó minőségű 3-3,5-4csillagos sziget, romantikus dús növényzettel a sziget 
belsejében, kiépített, térkövezett belső utakkal. A sziget méretéből, és a kínált egyéb 
szolgáltatások sokfélesége miatt javasolt, főleg ha hosszabb időre vannak, (vagy ha 
kisgyermekkel), kerékpárt bérelni, mely naponta 4 USD –ba kerül, így gyorsabban, 
kényelmesebb bejárhatják a sziget belsejét, az 5 étterem és 3 bár valamelyikét, a 
sziget közepén lévő, golf, tenisz, vagy más sportpályák valamelyikét, a wellness 
központ és a búvárközpont, vagy éppen a strand szerviz szolgáltató helyeit is. A 
sziget elsősorban a Kelet-Európai és a Kelet - Ázsiai közönség előtt kedvelt, de  ez 
igazából sehol nem jelent problémát, mivel a sziget nagyságából fakadóan, elégé 
eloszlik rajta a csak az étteremben látható tömeg. A főétteremben változatos ételek,  
de nagyüzemi módon, udvarias, egyszerű, borravalót elváró, de nem követelő 
pincérek. Vízre épült villákban lévő külön, a parton lévő éttermet használhatják.  
Szobákat  délelőtt és este is takarítják, némi borravaló fejében még jobban és még 
többször. Minden nap szobánként 2 üveg 1/2l ásványvizet adnak ingyen,valamint 
mindenki a főéttteremben korlátlan kap pohárban kiadva ivóvizet is  az előre fizetett 
főétkezésekhez, ami nagyon hasznos, ismerve a kinti árakat.  Egyébként 1 nagy 
pohár üdítő vagy sör 4-5 USD- tól indul, nagy üveg ásványvíz is ennyi. Koktélok, jobb 
italok is 10-15 USD- tól indulnak. Pizza 2 főre kb. 12-15 USD. Egy kisebb tál étel, 
ebédre 15-20 USD-tól indul. A feltüntetett kinti árak NEM tartalmazzák a 10% service 
díjat valamint a 8 % adót és a az elvárt kb. 10% borravalót sem felszolgálás esetén.  
A recepció egy nagy, oldalról nyitott helyiségben van. Innen nyílnak a kisebb üzletek 
/ajándék boltok, souvenir üzletek. A kinti utazási irodai képviseletek szobái. 
Vendégeinket, ha DERTOUR-MEIERS utasként érkeznek, akkor ezen a szigeten ott 
tartózkodó német – angol nyelven beszélő kinti idegenvezető segíti. Érkezéskor egy 
kis jeges üdítő valamint frissítő kendő teszi kellemesebbé a bejelentkezés 
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formaságainak elintézését. Ez egy rövid kis vendégkártya kitöltését jelenti név, 
lakcím, útlevél adatok . Mindent a végén egyben kell fizetni ami plusz fogyasztásuk 
volt az  előre kifizetett szolgáltatásokon kívül. Kizárólag VISA- AMEX vagy MASTER 
card dombornyomású hitelkártyával lehet fizetni vagy kp. USA DOLLÁR a legjobb, de 
Euróval is lehet, rosszabb árfolyamon.  A szobakulcs kézhez vétele után , mivel a 
sziget elégé nagy, így elektromos kisautóval szállítják az érkező vendégeket és 
csomagjaikat a szállás helyre. A fenti térképen láthatóan a kék színnel jelölt 
ikerbungalók a SUPERIOR  BEACH BUNGALÓK. Ezek vannak a legszebb 
partszakaszokon. A SUN Villák a sziget belső részén, a parttól kb. 70- 100 m- re lévő 
egybeépített villák, melyek újonnan épültek, új bútorokkal és hátsó kis saját félig 
nyitott kerttel rendelkeznek márvány káddal és  zuhany – wc. résszel. Ezek a legjobb 
minőségű szálláshelyek, aki igényes annak ajánlott de NEM a parton van ! A sziget 
északi részén ( ahová a hajóval is érkeznek a kikötői mólóra) ahol a RECEPCIÓ is 
van, itt csak SUPERIOR- PARTI bungalók vannak. A sziget legtávolabbi pontja a 101 
-148 számozású superior bungalók előtti parti szakasz lassan mélyülő (kb 3-400 m –t 
is be lehet menni) kristálytiszta vizű, szép partszakasz, de néhol homokzsákokkal 
kellett védeni a partot az időnként nagyobb hullámoktól, hiszen ez az oldal igaz hogy 
a nagy belső lagúna felőli oldal, de mégis inkább ez a szelesebb és jobban hullámos, 
ami általában csak 20-30 cm –s hullámokat vagy még kisebbeket jelent. Apály – 
dagály közötti különbség is általában 30-50 cm szokott lenni, tehát nem sok.  Ezen a 
parton, melyet WHITE SANDS –nak hívnak a bungalók kb. 10-15 m-re vannak a 
parttól, kellemes árnyékos pálmafás környezetben, kiváló adottságokkal. 
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 Az iker bungalók között mindenütt kb. 3m –s távolság van, de azért térben is el 
vannak tolva, tehát nem lehet belátni egyikből a másikba, nem tűnik túlzsúfoltnak.  
Tovább haladva a RECEPCIÓ- FŐÉTTEREM felé a parton a 149-178 SUPERIOR 
bungalók előtt már egy kissé korallosabb a part, szét kell nézni amikor a vízbe 
megyünk, de még így is csodaszép. Itt már ajánlott időnként és helyenként a 
fürdőcipő viselése a korallok miatt.  Az étterem és a parti bár  utána beérkező móló 
következik , majd a sziget strandja, ahol a hatalmas trópusi stílusú úszómedence is 
található a beach bárral valamint napernyőkkel, ingyenes strand szervizzel.  Itt a part 
már védettebb, csendesebb , itt is tiszta de nagyon kicsit korallos.    A 179 – 248- ig 
terjedő superior bungalók egy kissé beljebb vannak kb. 20-50 m re a parttól, mivel ez 
a rész laposabb homokos part, így alig vannak hullámok , de egy nagyon kicsit 
korallosabb a part . A sziget észak-keleti részén terül el a legszebb rész a nagy 
homokpad /SANDBANK /Itt 10-20 cm–s a víz, csodás homok és gyönyörű színekben 
pompázik a lagúna csendes vize. Átérve a másik oldalra a délire, először a vízi sport 
bázis található, itt lehet mindenféle vízi sport eszközt bérelni, békatalpat, szemüveget 
,uszonyt 4 USD –ért vagy kajakot, szörföt,vitorlást, katamaránt, vagy banános vagy 
egyéb vízi kelléket,akár ejtőernyős vontatást, jetskit is. Ezután egy kissé dúsabb a 
vegetáció, sok helyen a pálmafák a partig leérnek így ezen szakaszon a 249- 318 ig 
lévő superior bungalók már  inkábba buja trópusi növényzet rejtekében találhatóak, 
tehát itt a bungalókból kevésbé látszik a part, de annál romantikusabb, természet 
közelibb az elhelyezkedésük. Néhol kisebb korall zátony is található közvetlen a 
partnál, így helyenként pár métert arrébb kell menni ha sima homokos partot 
keresünk. Bent a vízben is mivel alig vannak hullámok, így többet kell gyalogolni 
hogy úszható részt találjunk.  Mindezekből nyilvánvalóan következik , szinte teljesen 
mindegy hová kerülünk , mivel minden egyes résznek megvan maga előnye és 
esetleges minimális hátránya is, de egy biztos az egész  sziget szép és csodálatos 
partokkal rendelkezik, igazi trópusi paradicsom.  A sziget déli részének közepén 
kezdődik a VIZRE ÉPÜLT -OVERWATER bungalók sora , amely valóban  magasabb 
színvonalat képvisel, nem elsősorban azért mert a kb. 50-80 cm –s víz fölött, 
biztonságos, 2 m magas vasbeton cölöpökön állnak, hanem mert valóban a belső 
berendezésük is inkább a 4 csillagos minőséget képviseli.  A lakrészekből egy kis 
fedett és elzárt saját teraszon keresztül, lépcsőn át lehet lejutni közvetlen a vízbe. 
Igazából itt mindenhol korallos a víz alatt, talán a keleti oldalon több, míg a 
naplemente oldalon egy kicsivel kevesebb a korall. Itt a vízbe menve feltétlen 
ajánlatos fürdőcipő viselése a korallok miatt, és fontos odafigyelni az úszás közbeni  
esetleges sérülések elkerülésére is a sekély, ám kristálytiszta vízben, ahol nagyon 
sok kisebb és nagyobb halat láthatunk akár szabad szemmel is a közvetlen 
közelünkben. Nem véletlen, hiszen a vízre épült bungalók stégjének végén lévő  
THAI Á LA CARTE étterem teraszáról etetik minden este a cápákat (18.30-kor) ami a 
sziget egyik fő látványossága, Nem szabad kihagyni program !  Ezután a parton egy 
hófehér sátor ahol  a NEM  HIVATALOS  ESKÜVŐI CEREMÓNIÁKAT rendezik 
csodálatos virág díszítések mellett. Erre akár irodánkban is jelentkezhet előre 
foglalva ! Itt a part  mentén kezdődnek a sima BEACH BUNGALÓK amik beljebb 



 

   ADMIRAL TRAVEL utazási iroda, Tel:+36203640160  info@admiraltravel.hu   www.maldivinfo.hu 

12 

találhatóak kb. 50 m-re. A sziget NAPNYUGTA felőli Nyugati részén a sima parti 
bungaló sorok között a  térképen pirossal jelölve helyezkednek el a SUNSET PARTI 
villák amik felújítottak, új bútorzattal és teljesen új fürdőszobával rendelkeznek. Iker 
épületben vannak tehát 2 szoba van 1 épületben a 421-450.- ig terjedő számozással. 
Itt szebb a part is, viszont néhol 50 m- re is lehet a víz az újonnan beültetett kisebb 
növényzetnél. Ezen SUNSET villák minőségben közelítenek a 4 csillaghoz. Talán 
egyetlen hátrányuk az lehet hogy alapterületre kisebbek mint a superior iker 
bungalók. Ez elsősorban inkább a fürdő méretében látszódik a 4.-5 oldali leírás és 
képek szerint. Akik minőségibb szobát szeretnének akkor azoknak egyértelműen ezt 
javasoljuk. Ezek után újra sima parti bungalók jönnek, itt már 4 lakóegység található 
egy épületben és ezeknél a part is sokkal korallosabb és a vége felé már nem csak 
homokzsákok hanem kb. 50 cm magas kőfalak valamint kisebb korall falak is védik a 
sziget legtávolabbi  részét . Ez már nem a legszebb rész a 451 - től terjedő sima parti 
bungalók. 

 A sziget közepén találhatóak a KERTI VILLÁK: amelyek  4 - s blokkokban vannak.  
Mindegyiknek kis saját, oldalról elzárt terasza van.  Pálmafás kis részre néznek, a 
parttól egy térkövezett út, valamint a parti superior bungalók sora választja el, ezen 
épületek között  át lehet menni.  

A szigetről ingyenesen át lehet menni a 3 óránként járó kishajóval 10 perc alatt 
HOLIDAY ISLANDRA. itt is vannak szép partok, főleg a sziget észak - nyugati 
naplemente oldalánál. Több fizetős hajós kirándulást szerveznek, külön hajós 
horgász túrákat, vagy búvártúrákat. Elutazás előtti napon a SUN ISLAND vendégeit a 
2 –s csatornán a szobai TV –n értesítik hogy mikor van automata ébresztés, mikorra 
kell kikészíteni a csomagjaikat amit elszállítanak transzferhez és mikor és hol kapják 
meg reggelijüket indulás előtt. Ezen információt a RECEPCIÓ melletti nagy 
képernyőn is megnézhetik, de szóban is adnak ott róla tájékoztatást, Ezen utolsó 
estén kell minden kifizetniük ami extra fogyasztás volt, így ekkor lezárják a szobai 
minibárt is. Innentől bármit fogyasztanak pluszban külön kell fizetni. Vagy kártyával 
vagy kp. NE FELEJTSENEK SEMMIT A SZOBÁBAN. Széfből is útleveleiket, 
értéktárgyaikat vegyék ki. Borravaló ajánalott napi 1-2 USD. külön a szobai 
takarításért,külön a pincéreknek,külön a hordárnak is. 1 -2 USD –t.   

összefoglalva: SUN ISLAND nagyon szép partokkal ren delkező, kellemes 
időtöltést kínáló sziget. Kiváló választás els ő MALDIV utazásra, vagy visszatér ő 
kisgyermekes családoknak, akik nem idegenkednek a k icsit mozgalmasabb, 
több turistát kiszolgáló üdül őhelyekt ől, ahol jó áron, megfelel ő szolgáltatást 
kapnak! Étkezések kínálata is b őséges, és megfelel ő, jó színvonalú.  

Az egyik legjobban ajánlott 3-4 csillagos középkate góriás sziget 2012. és 2017. 
évi személyes tapasztalat, és számtalan utasunk poz itív véleménye alapján !   

 


