
 

 

Olhuveli Beach and Spa 
  נאים והגבלותת

 
 ויום נישואים הטבות ירח דבש

לילות לפחות, יש לציין במועד ביצוע ההזמנה,  3/7חודשים מיום הנישואים לשהות בת  12תקפות עד הטבות אלו 
 בהצגת תעודת נישואים בצ'ק אין 

 
 לילות לפחות 3לשהות בת 

 סלסלת פירות •

 בקבוק יין  •

 מנות )פעם בשהייה(  4 -ארוחת ערב זוגית במסעדה   •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 עוגה חגיגית  •
 

 לילות לפחות 7לשהות בת 

 סלסלת פירות •

 בקבוק יין  •

 מנות )פעם בשהייה( 4 -ארוחת ערב זוגית על החוף ליד המסעדה  •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 עוגה חגיגית  •

 זוגית בחדר )פעם בשהייה(ארוחת בוקר  •

 לזוגות החוגגים את יום הנישואים שלהם בזמן שהותם במלון והטבות לימי נישואים יינתנ •
 

  הכול כלול

או לכל אורחי המלון,  (Sunset Restaurant)מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית  -ארוחת בוקר  •

 Grand Water Villa, Grand Waterלמתארחים בחדרים  10:00עד  7:30בין השעות  Malaafaiyבמסעדת  

Villa with Pool  בלבד 

  או במסעדת לכל אורחי המלון, (Sunset Restaurant)מוגשת במסעדה הראשית  -ארוחת צהריים  •

Malaafaiy  למתארחים בחדרים  14:30עד  12:00 בין השעותGrand Water Villa, Grand Water Villa with 

Pool  בלבד 

 18:00עד   16:00בין השעות  Dream Bar -  או ב Lagoon Bar - מוגש ב -צהריים וסנדוויצ'ים תה  •

או במסעדת   לכל אורחי המלון, Sunset Restaurant))מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית  -ארוחת ערב  •

Malaafaiy בחדרים  למתארחיםGrand Water Villa, Grand Water Villa with Pool בלבד 

בין השעות   Lagoon Restaurant, Four Spices, Maghrib Grillהנחה במסעדות  40%לחלופין ניתן לקבל  •
 )בהזמנה מוקדמת(  21:30-ל 19:00

 שתייה קלה ללא הגבלה )קולה/ספרייט/פנטה(, מיצים )מבקבוקים(  •



 

 

 יין הבית, בירות, וויסקי, ג'ין, וודקה ורום )לא כולל מותגי פרמיום(  •

 המשקאות מוגשים בכוסותכל  •

 בר )ממולא פעם ביום(  - משקאות מהמיני •

 מ"ל( )פעם בשהות(  375בקבוק שמפניה ) •

 (, גלשני רוחSUPקיאק, גלשני חתירה )  -שימוש בציוד ספורט ימי )שעה ביום(  •

 דקות, דרושים מינימום נרשמים(  30שיעור שנורקלינג קבוצתי ) •

 דקות, דרושים מינימום נרשמים(  30שיעור גלישת רוח קבוצתי ) •

 מתוך שני טיול יום : ספארי שנורקלינג, חווית אי מקומי )תלוי במזג האוויר, טיול אחד לאדם לשהות(  1בחירת  •

 ימים לפחות, בהזמנה מראש(  5לחדר לשימוש בספא )לשהות בת  דולר אמריקאי 100קרדיט בגובה  •
 

 )ביום ההגעה למלון וביום העזיבה( העברות

 יכולים להצטרף להורים ללא עלות נוספת 14.99עד  2ילדים בין הגילאים  נישעד  •

 העברות בסירת מנוע זמינות לאורחים בכל שעות היום והערב בתיאום עם המלון  •

 העברות יתאפשרו בלילה בהתאם למזג אוויר ובכפוף לשיקול דעת הנהלת המלון •

מעבר  . לאורחים החזר כספי או העברה חלופית במידה ומסיבה כלשהי ההעברה לא תוכל להתקיים יוצע •
 לזאת, המלון לא יישא בהוצאות נוספות שיגרמו כתוצאה מביטול ההעברה, לרבות הוצאות לינה

אין התחייבות בנוגע לזמן ההמתנה להעברה אך מירב המאמצים יעשו להעביר את האורחים אל המלון  •
 בהקדם האפשרי או תוך שעתיים מההגעה למאלה

 
 כלול  -בית המלון שירותי 

 גישה חופשית לחדר כושר   •

 בשעות היום - פונג - פינג ,גישה חופשית למגרשי טניס ובדמינטון •

• FI-WI  בכל שטחי בית המלון ובחדרים 

 ליטר לווילה ליום 1.5 של בקבוקי מים 2 •
 

 בתשלום  -שירותי בית המלון 

 גישה למתחמי הספא וטיפולים •

 כל פעילות מודרכת •

 בציוד ספורט לא ממונע שימוש •
     

 ( 14.99עד גיל  2)מגיל  ילדים

 מבוגרים ללא תוספת תשלום )למעט מס' ירוק(  שנייכולים להצטרף ל 14.99עד  2ילדים בין הגילאים  שני •

 הלינה היא בחדר המבוגרים, ללא מיטות נוספות. בסיס האירוח יהיה זהה לזה של ההורים •

 לילד ללילה ישולם אמריקאידולר   6מס ירוק על סך  •

טיחות והם יוכלו לעשות זאת רק באישור בכתב  לשהות בווילות על המים מטעמי במומלץ לא  קטניםילדים ל •
 של ההורים

 



 

 
 

 צ'ק אין/ צ'ק אאוט/צ'ק אאוט מאוחר

 12:00 - / צ'ק אאוט  14:00 -צ'ק אין  •

 צ'ק אין מוקדם יתאפשר בהתאם לזמינות חדרים  •

 ( יתאפשר בהתאם לזמינות חדרים וכרוך בתשלום נוסף18:00מאוחר )עד השעה צ'ק אאוט  •
 

 ( 7.1 - 27.12)*לא כולל עונת "שיא"   חבילות הנופשביטול תנאי 

        מעלות החבילה  10% -כניסה למלון ה יום לפני  33 מרגע ההזמנה ועדביטול  •

 מעלות החבילה 25% -יום לפני כניסה למלון  33-פחות מביטול  •

 מעלות החבילה 50% -יום לפני כניסה למלון  21-פחות מביטול  •

 מעלות החבילה 100% -יום לפני כניסה למלון 14-ביטול פחות מ •

 


