
 

 

The Sun Siam Iru Fushi Maldives 
  נאים והגבלותת

 
 הטבות ירח דבש

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

 
 לילות לפחות 3לשהות בת 

 סלסלת פירות ובקבוק יין  •

 ארוחת ערב זוגית לאור נרות )פעם בשהייה( •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 חגיגית עוגה  •
 

 לילות לפחות 7לשהות בת 

 סלסלת פירות ובקבוק יין  •

 דקות מסאז' לזוג )פעם בשהייה( 30 •

 ארוחת ערב זוגית לאור נרות )פעם בשהייה( •

 ארוחת בוקר זוגית בחדר )פעם בשהייה( •

 עיצוב מיטה דקורטיבי בערב הראשון •

 עוגה חגיגית  •
 

 ארוחות

 10:30עד  7:00בין השעות   (Iru Restaurant) מוגשת בסגנון בופה במסעדה הראשית - ארוחת בוקר  •

 (Iru Restaurant) בסגנון בופה במסעדה הראשית ניתן לבחור בין ארוחת -( חצי פנסיון)למשדרגים ל ארוחת ערב •

 Bamboo, Sinbad, Taste of India, Islandersמנות מתוך תפריט קבוע באחת המסעדות הבאות:  3לבין ארוחת 

Grill, The Trio נדרש להזמין שולחן מראש. בהתאם לשעות פתיחה . 

מנות מתוך תפריט קבוע באחת המסעדות   3ארוחת  -( פנסיון מלא והכל כלול)למשדרגים ל ארוחת צהריים •

 . בהתאם לשעות פתיחה Bamboo, Sinbad, Islanders Grill, The Trio, Fluid, Reflectionsהבאות: 

 יזמינו מתפריט ילדים במסעדות  15ילדים מתחת לגיל  •
 

 שתיה

 נתן שתיה בסיסית. כל שתיה נוספת הינה בתשלום לבית המלון יבמסגרת ארוחת הבוקר ת •

 ה הינה בתשלוםישתיה במסגרת ארוחת הערב  •

ליטר( ואמצעי הכנת קפה ותה )למעט קפסולות  1) בקבוקי מים מינרלים 2לחדר בכל יום בית המלון מספק  •
 למכונת הקפה(

 
 
 



 

 
 
 

 טיסות 

 תיק יד לכל נוסעק"ג ל 5 - ק"ג למזוודה ו 20 - משקל אפשרי בטיסה הימית  •

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

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

הינה הלינה  .יועברו לשדה התעופה יום לפני 9:00השעה  אים ממאלה בטיסה בינלאומית לפניינוסעים שממר •
 ל חשבון הנוסעיםבאחריות וע

 שעות מרגע ההגעה לטרקלין 3ם אל הריזורט תוך יעשו כל המאמצים להעביר את האורחי •

 12לילדים מתחת לגיל  Seaplane-עלות מוזלת להעברות ב •

ילד דולר ל  40מבוגר, דולר ל 80: 17:00השעה בטרקלין בשדה התעופה החל מ חזרה לארץ ה המתנה לטיסעלות ה  •
 )לא כולל מיסים מקומיים(

 
 כלול  -שירותי בית המלון 

 לטרקלין בשדה התעופה בהגעה למלדיבייםגישה  •

• WI-FI  חופשי בכל שטחי בית המלון ובחדרים 

 פעם בשהייה -סיור שנורקל מודרך בלגונת המלון  •

  , מגרש טניס וטניס שולחןגישה חופשית לחדר כושר •

 מט ומשחקי שולחן נוספים-ן, שחיסטיישיפונג, פל- שולחן סנוקר, פינגשימוש ב •
 

 בתשלום  -שירותי בית המלון 

 גישה למתחמי הספא וטיפולים •

 כל פעילות מודרכת •
         
 ( 14.99עד גיל  2)מגיל  ילדים

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

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

 ישולם לילד ללילה  דולר אמריקאי 6מס ירוק על סך  •

 12לילדים מתחת לגיל  Seaplane - עלות מוזלת להעברות ב •

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

 12עד  3הילדים לילדים מגיל גישה חופשית למועדון  •

 La Cremeria - ב 15גלידה ללא הגבלה לילדים מתחת לגיל  •
 
 
 
 



 

 
 

 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 •
 

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

        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-פחות מביטול  •

 


