
 

 

The Sun Aqua Vilu Reef Maldives 
  נאים והגבלותת

 
 הטבות ירח דבש

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

 
 לילות לפחות 3לשהות בת 

 )פעם בשהייה(ארוחת בוקר זוגית בחדר   •

 ארוחת ערב זוגית במסעדת הריזורט )פעם שהייה, בהזמנה מראש(  •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 עוגה חגיגית  •
 

 לילות לפחות 7לשהות בת 

 קרדיט לשימוש בספא )לחדר, פעם בשהייה, בהזמנה מראש(   דולר אמריקאי 50 •

 בהזמנה מראש( ארוחת ערב זוגית במסעדת הריזורט )פעם שהייה,  •

 ארוחת בוקר זוגית בחדר )פעם בשהייה( •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 עוגה חגיגית  •
 

 הכול כלול 

 10:30עד   7:30בין השעות  (The Aqua)מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית  -ארוחת בוקר  •

 14:30עד  12:30בין השעות  (The Aqua)מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית  -ארוחת צהריים  •

 18:00עד  15:00בין השעות  (Positive Energy)מוגש בבר  -תה צהריים  •

 22:00עד   19:30בין השעות  (The Aqua)מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית  -ארוחת ערב  •

הנחה על החשבון )בהזמנה  30%ולקבל  (Well Done)ריל מקומית ניתן לאכול ארוחת ערב במסעדת ג  •
 מראש, לא כולל משקאות פרימיום( 

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

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

 כל המשקאות מוגשים בכוסות •

פחיות בשתייה קלה )קולה, דיאט קולה, פנטה תפוזים, ספרייט, ביטר למון( ובבר ממולא פעם ביום  - המיני •
 בירה 

 שימוש בציוד שנורקלינג  •

 ( )לשעה, פעם ביום(SUPקיאק, גלשני חתירה ) •

 ביקור באי מקומי או הפלגת שקיעה לצפייה בדולפינים )אחד מהשניים, ע"פ לו"ז מתוכנן, פעם בשהייה( •
 
 



 

 
 
 

 טיסות  

 ק"ג לתיק יד לכל נוסע 5 - ק"ג למזוודה ו 20 - משקל אפשרי בטיסה הימית  •

דולר   200שעות או פחות לפני מועד ההעברה המתוכנן( נתון לתוספת של  72שינוי או ביטול ברגע האחרון ) •
 לאדם  אמריקאי

 .לשיבושים בטיסה לבית המלוןתנאי הביטול/שינוי של ההזמנה חלים גם במידה ומזג האוויר המקומי גורם  •
 חלופות אפשריות באחריות הנוסע

 העברות בטיסות ימיות יתאפשרו רק בשעות אור  •

. אורחים שלא יעשו צ'ק אין עד שעה זו  בהלוך 16:00יש חובה לעשות צ'ק אין לטיסה הפנימית עד השעה  •
 על חשבון הנוסעיםבקרבת השדה הינה באחריות והלינה  יועברו למלון למחרת.

הלינה  .יועברו לשדה התעופה יום לפני 9:00אים ממאלה בטיסה בינלאומית לפני השעה ינוסעים שממר •
 ל חשבון הנוסעיםהינה באחריות וע

אין התחייבות בנוגע לזמן ההמתנה להעברה אך מירב המאמצים יעשו להעביר את האורחים אל המלון  •
 שעות מההגעה לטרקלין 3בהקדם האפשרי ובתוך 

 
 כלול  -ת המלון שירותי בי

 גישה לטרקלין בשדה התעופה בהגעה למלדיביים •

 ליטר( לווילה ליום 1בקבוקי מים ) 2 •

• WI-FI  חופשי בכל שטחי בית המלון ובחדרים 

 עף וטניס שולחן-שימוש בחדר כושר, מגרשי טניס וכדור •

 11עד  3( לילדים בגילאים Turtle Kids Clubגישה למועדון הילדים ) •
 

 בתשלום  -שירותי בית המלון 

 גישה למתחמי הספא וטיפולים •

 כל פעילות מודרכת •
 

 ( 14.99עד גיל  2)מגיל  ילדים

מבוגרים ללא תוספת תשלום )למעט העברות  שני יכולים להצטרף ל 14.99עד  2 ילדים בין הגילאים שני •
 ללילה( דולר אמריקאי  6ומס' ירוק 

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

 ילדים יאכלו מתפריט ילדים -ארוחות  •

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

 
 
 
 
 



 

 
 צ'ק אין/ צ'ק אאוט/צ'ק אאוט מאוחר

 14:00 -צ'ק אין  •

 12:00 -צ'ק אאוט  •

 צ'ק אין מוקדם יתאפשר בהתאם לזמינות חדרים  •

 צ'ק אאוט מאוחר יתאפשר בהתאם לזמינות חדרים וכרוך בתשלום נוסף •
 

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

        מעלות החבילה  10% -יום לפני כניסה למלון  35 מרגע ההזמנה ועדביטול  •

 מעלות החבילה 25% -יום לפני כניסה למלון  34-פחות מביטול  •

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

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

 
 

 


