Luksusrejse til Maldiverne

fra kr. 25.955,-* all. inclusive
pr person v/2 personer

*Prisen er inklusiv alle skatter og afgifter pr. 1. oktober 2016.

Lily Beach Resort all inclusive med Platinum Plan!
Tilbring 6 uforglemmelige dage og nætter i en Beach Villa i et af Maldivernes
fineste resorts. Maldiverne er verdenskendt for sine uberørte strande, den frodige
tropiske vegetation og de vidunderlige koralrev med et væld af eksotiske
fiskearter
bare få meter fra kysten.
Dette er en rejse du aldrig vil glemme!

Alle Beach Villaer har egen solterrasse med liggestole og direkte adgang til
stranden og det Indiske Ocean.
De indeholder soveværelse med queen size dobbeltseng, udendørs badeværelse
med jacuzzi og bruser.
Villaerne har klimaanlæg, minibar (med gratis opfyldning hver dag),
kaffe/te-maskine, pengeskab, hjemmebiografsystem, satellit-tv og
internetadgang.
Med Platinum Plan er der sørget for alt:
- Ved ankomst til Male Lufthavn står personalet fra Lily Beach Resort klar til
at byde jer velkommen og hjælpe jer videre til VIP-loungen i
indenrigsterminalen.
- På Lily Maa, resortets største restaurant, vil I kunne nyde en overdådig buffet
til morgenmad, frokost og middag.
- På Tamarind, resortets asiatisk inspirerede restaurant, med et fusions-køkken
som tilbereder det bedste fra det thailandske, indiske og kinesiske køkken, kan
I en gang om ugen nyde en uforglemmelig a la carte middag.
- I resortets restauranter og barer har I frit valg mellem et væld af førsteklasses
vine fra hele verden
- I Spirit Bar, AQVA Bar og Vibes Bar kan I nyde jeres favorit drinks eller prøve
en af de mange eksotiske cocktails, slappe af med en god kop kaffe eller bare
slukke tørsten med en forfriskede juice eller soft drink
- Fri adgang til sportsaktiviteter, gratis snorkling udstyr og ikke-motoriseret
vandsport, to gratis udflugter.
- Fri adgang til ’Turtles Kids Club’, miniklubben for de yngste gæster.
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