Egzotik Balayı
5*CONSTANCE HOTELS – MOOFUSHI
HERŞEY DAHİL !!!
14 Mayıs 2017 – 31 Ekim 2017 tarihleri arasında PROMOSYONLU FİYATLARLA!!

Türk Hava Yolları ile Maldivler

MÜCEVHER ADA
Constance Moofushi’de çıplak ayak şıklığında, ister kumsaldaki 24 Beach Villa, ister Hint Okyanusunun turkuaz
sularında dikmeler üstünde yüzen 56 Water Villa, ya da 30 senior water villa arasından birini seçebilirsiniz.
Gözlerden uzak özel konumu ile otel, lüks ile yalınlığın mükemmel uyumunu yansıtmaktadır. Her şey dahil Crystal
Paket’te premium içkilerden, dünya mutfaklarına , konforlu odalardan , spa hizmetine kadar tüm detaylar özenle
sunulur.
Eğer dünyanın en iyi dalış bölgelerinden biri olan Güney Ari mercan kayalıklarından dalma deneyimini
seçmediyseniz kendinizi daha da güzelleştirmek için Ymalia’nın yenileştirici bio marine Spa tedavisini
deneyebilirsiniz.

Herşeyin özenle ele alındığı lüksle yalınlığın mükemmel bileşkesi
Ekolojik sazlardan çatılarından kristal berraklığındaki denizine, Constance Moofushi özel bir ruha sahiptir. Tüm
villalar doğanın eşsiz tonları ile döşenmiş aynı zamanda gizli Constance şıklığını taşımaktadır. Kum tabanlı
restoranlarımızda taze deniz ürünleri ile ziyafet çekebilir aynı zamanda damağınızı en iyi şaraplarla
tatlandırabilirsiniz.
Constance Moofushi’de konakladığınızda olmazsa olmazlardan birisi de renkli su altı dünyasına yolculuktur:
Şnorkelle dalış, geleneksel gemileri olan Dhoni ile gün batımı seyri ve yunusları gözlemleme, Maldivler usulü büyük
balık avcılığı, Constance Moofushi çevresinde yapabileceğiniz zenginliklerden bazılarıdır.

1.Gün

İstanbul – Atatürk Havalimanı- Male

Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile saat 01:55’de Atatürk Hava Limanından Male’ye (Maldiveler) hareket ve yerel saat
ile 12:05’da varış. Gümrük ve bagaj işlemlerinin ardından Constance Hotellerine ait Lounge’da dinlenme ve ikramlar.
Ardından Trans Maldivian Airways’e ait deniz uçakları ile yaklaşık 20 dakikalık bir yolculuk ve benzersiz bir deneyim
sonrası Constance Moofushi’ye varış ve check in işlemlerinin ardından yerleşme

2,3,4 ve 5.Gün

Constance Moofushi

Herşey dahil konsepti ile hizmet veren Moofushi’de 2 seçkin restoran ve egzotik içkileri yudumlayabileceğiniz 2 barı ile
farklı lezzetleri deneyimleyebilir, dilerseniz şnorkelle dalış ile renkli sualtı dünyasına yolculuk yapabilir, upuzun sahilinde
pudra kumun ve turkuaz denizin tadını çıkarabilir, U Spa’da kendinizi uzman ellere bırakarak rahatlayabilir ya da otelin
size sunacağı çevre gezi programlarından yararlanabilirsiniz.

6.Gün

Male – İstanbul

Sabah kahvaltının ardından öğlen 12:00’de check out işlemleri. Odanızı boşalttıktan sonra size alacak deniz uçağına
kadar otelin her türlü aktivitesinden faydalanabilirsiniz, Bekleyen misafirler için ayrılan Lounge’da duş dahil her türlü
konfor düşünülmüştür. Daha sonar Trans Maldivian Airways’a ait deniz uçağı ile Male’ye transfer ve Türk Hava Yolları
tarifeli seferi ile 22:45’de İstanbul’a hareket, ertesi gün yerel saat ile 05:05’de varış.
Uçuş Detayları
İstanbul – Male
Male – İstanbul

TK 730
TK 731

01:55 (hareket)
22:45 (hareket)

12:05 (varış)
05:05 (varış-ertesi gün)

Ücretler

İki kişilik odada kişi başı: 2190 $’dan itibaren

Dahil olan hizmetler


5 gece 6 gün 5* Constance Moofushi Hotel’de Beach Villada Herşey Dahil konaklama



Deniz uçağı transferi



Motorsuz kara ve su sporları
Dahil olmayan hizmetler



Türk Hava Yolları tarifeli seferi ile İstanbul – Maldivler (Male) – İstanbul arası ekonomi sınıfı uçak bileti



Hotelde alınacak ekstra hizmetler ( kara turu, Spa hizmeti, motorlu sporlar vs)



Seyahat kaza ve iptal sigortası



Premium içecekler



Kişisel harcamalar



Yurt dışı çıkış harcı



MİSAFİRLERİMİZİN EN AZ 6 AY GEÇERLİ PASAPORT’A SAHİP OLMALARI GEREKMEKTEDİR.



BELİRTİLEN UÇUŞ DETAYLARI TÜRK HAVA YOLLARI’NIN GÜNCEL TARİFELİ SEFERİNİN UÇUŞ SAATLERİ OLUP,
HAVAYOLU ŞİRKETİNİN UÇUŞ SAATLERİNİ DEĞİŞTİRMESİ DURUMUNDA AYNEN YANSITILACAKTIR.



YUKARIDA BELİRTİLEN FİYATLAR GÜNCEL OLARAK MÜSAİT OTEL ve UÇAK SERVİSLER BAZ ALINARAK
HAZIRLANMIŞ OLUP, MİSAFİRİN TERCİH EDEBİLECEĞİ TARİHE GÖRE FİYATLAR DEĞİŞİKLİK GÖSTEREBİLİR.

