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• Verblijven op een privaat en 
beschermd eiland

• Profiteren van de persoonlijke 
services van een toegewijde butler

• Ontspannen op een privéstrand 
van 1000 m of de onderzeese 
schoonheid bewonderen

• Genieten van het luxueuze 
comfort van uw Villa met exclusief 
zwembad

• Tot rust komen in de Club Med 
Spa by ILA

Resort highlights
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Villa’s Finolhu

Strandvilla

Accommodatie

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Strandvilla - Sunrise 168
Outdoor patio, Afzonderlijke 
Salon, Terras met zwembad 
voor privégebruik

1 - 3

Strandvilla - Sunset 168
Outdoor patio, Afzonderlijke 
Salon, Terras met zwembad 
voor privégebruik

1 - 4

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Koelemmer
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Anti-muggen-stekker
•  Kluisje
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  One floating breakfast experience per 

stay
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Exclusieve hotelservice
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Butler service
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Suite op het water

 Naam
Minimale 
oppervlakte 
(m²)

Highlights Capaciteit

Villa op het water - Sunrise 151

Direct sea access, Outdoor 
patio, Afzonderlijke Salon, 
Terras met zwembad voor 
privégebruik

1 - 3

Villa op het water - Sunset 168

Direct sea access, 
Afzonderlijke Salon, 
Terras met zwembad voor 
privégebruik

1 - 3

Equipment
•  Airconditioning
•  Telefoon
•  WiFi
•  Televisie
•  Bank
•  Bluetooth speakers
•  Espressomachine
•  Koelemmer
•  Thee- en koffiebenodigdheden
•  Strijkijzer en -plank in de kamer
•  Paraplu in de kamer
•  Anti-muggen-stekker
•  Kluisje
•  Stopcontact type C: 200 - 240 V
•  Stopcontact type E: 220 - 240 V

Badkamer
•  Ligbad
•  Douche
•  Dubbele wastafel
•  Apart toilet
•  Badjas
•  Pantoffels
•  Haardroger
•  Make-up spiegel
•  Gastenset met merkproducten 

(shampoo, douchegel, crème enz)
•  Welkomstproducten: accessoires 

(douchekapje, vanity kit, manicurekit 
enz...)

Services
•  One floating breakfast experience per 

stay
•  Bagageservice in de kamer
•  Inclusief roomservice voor het 

continentaal ontbijt
•  Exclusieve hotelservice
•  Roomservice met toeslag van 11u tot 

23u
•  Butler service
•  Gratis lunch voor G.M.s® die vóór 

15:00 uur aankomen
•  Op aanvraag bijgevulde minibar (bevat 

non-alcoholische dranken)
•  Kamer wordt in orde gebracht voor de 

nacht
•  Strandlaken
•  Wasserijservice (met toeslag)
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Sport & Activiteiten**

Watersport

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Diepzeeduiken* Ervaren sporter / 
Beginner ✓ 10 jaar oud

Surfen* Groepslessen alle 
niveaus / Beginner ✓ 11 jaar oud

Waterskiën en wakeboarden* Beginner ✓ 11 jaar oud

Jet Surfing* Beginner ✓ 8 jaar oud

Kayak Vrije toegang 8 jaar oud

Stand Up Paddle

Groepslessen 
alle niveaus / Alle 
niveaus / Vrije 
toegang

6 jaar oud

Zeilen Kennismaking 8 jaar oud

Vrijduiken (vanaf 11 jaar) Vrije toegang 8 jaar oud

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer
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Landsport & Vrije tijd

Groepslessen Gratis toegang Lessen met een 
toeslag

Minimale leeftijd 
(jaren)

Fitness

Groepslessen 
alle niveaus / 
Kennismakingsles 
in groep

16 jaar oud

Trapeze Alle niveaus 11 jaar oud

Team sports Vrije toegang 12 jaar oud

Ontspanning ✓

Activiteiten in het zwembad Vrije toegang 16 jaar oud

Badminton Vrije toegang

Kookdemonstraties

Coral propagation program Vrije toegang

Tafelvoetbal Vrije toegang

Pool

Sterrenkijken Vrije toegang

Tafeltennis Vrije toegang

Tennis Vrije toegang

Bocce Ball Vrije toegang

Excursion* ✓ ✓

*op aanvraag
**Afhankelijk van het weer

*** Pre-bookable green fee packages at extra cost
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Hoofdzwembad
Buitenzwembad

Geniet van het zwembad in het midden van het Clubdorp 
en bewonder het prachtige landschap met uitzicht op de 
zee. Dit overloopzwembad staat onder toezicht van een 
badmeester. Het is uitgerust met ligstoelen, douches en 
parasols. Het zwembad is open van 9 tot 21 uur.

Diepte (min./max.): 1.3m / 1.5m

Maldiven

Villa’s Finolhu

Zwembaden
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Club Med Spa by CINQ MONDES*

Cinq Mondes vindt inspiratie bij eeuwenoude tradities van over de hele 
wereld. Deze behandelingen zijn een culturele reis voor alle zintuigen. Ontdek 
behandelingen waarbij pure, natuurlijke ingrediënten centraal staan en 
gecombineerd worden met de knowhow van experts in medische tradities. Terug 
naar de bron met bewezen expertise.

*op aanvraag

Excursions*

Nature getaways : 
Blue Lagoon treasure / Sunset cruise / Turtle Safari / Lobster Picnic / Snorkelling 
Discovery / Sunset Barbecue / "Nature Larger than Life": Glass Bottom Boat / 
"Nature Larger than Life": Rondvlucht / "Sea wild" / Underwater Scooter

Verbinden met cultuur : 
Submarine and visit Male / Discover Male

Avontuur : 
Big game fishing / Big game fishing / Traditional Line Fishing / "In Search of 
Emotion": Sea scooter 30 of 50 min / Sea scooter ride / Sea scooter ride "A 
la carte" / Sea scooter ride and snorkelling / Sea scooter ride in the sunset / 
Tubing / Flyboarding / Flyboarding / Flyboarding / Parasailing with the person of 
your choice / "In Seach van emotie": Skies & Sea Experience-voor paar / Sunset 
Parasailing / Parasailen

*op aanvraag
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In het Club Med Kani Resort: 
The Kandu
Specialiteitenrestaurant

Op een teakhouten stijger in de schaduw naast de 
turquoise lagune, kunt u genieten van de specialiteiten van 
dit restaurant - een ervaring die niet gemist mag worden! U 
kunt hier genieten van een heerlijk ontbijt of een late lunch. 
Overdag zijn hier snacks verkrijgbaar. ’s Avonds kunt u hier 
dineren na reservering bij de receptie van Kani (Maldiven). 
U heeft keuze uit twee menu’s, waarvan 1 langoestenmenu* 
(*tegen een toeslag).

Motu
Ander restaurant

In een idyllische omgeving met uitzicht op het glinsterende 
water van de Indische Oceaan, zullen huwelijksreizigers 
op de Maldiven genieten van een romantische eetervaring 
die echt onvergetelijk is. De Motu-koks bereiden een 
selectie van geïnspireerde internationale culinaire creaties, 
die dagelijks veranderen om elke smaak te verleiden. Het 
restaurant biedt overdag een informele setting en ’s avonds 
kunt u gastronomisch dineren. De centrale bar biedt via een 
speciale glazen vloer een venster naar de oceaanwereld 
beneden. Of u nu in een van de twee elegante eetzalen 
verblijft, een kamer met koele airconditioning of op het 
schilderachtige terras dat aan de oceaan hangt, u zult hier 
zeker genieten van een maaltijd.

In het Club Med Kani 
Resort: The Velhi
Hoofdrestaurant

Geniet van de selectie van heerlijke 
internationale en traditionele Aziatische 
gerechten en van gezonde opties die The Vehli 
te bieden heeft. Gasten kunnen genieten van 
een verscheidenheid aan gerechten, waaronder 
die uit India, Japan, Italië en het Westen, evenals 
een traditioneel Maldivisch ontbijt op speciale 
dagen. Centraal gelegen in het nabijgelegen 
all-inclusive Resort Club Med Kani, Maldiven, 
kunt u dineren in de verfrissende open lucht 
langs het terras en samen genieten van een 
onvergetelijke maaltijd. U zult het waarderen 
om de nieuwe recepten te ontdekken die door 
chef Samantha Gowing zijn bedacht. Voor extra 
gemak biedt een babyhoek een plek om speciale 
maaltijden te bereiden, en een verscheidenheid 
aan voorzieningen om dineren met een jongere 
te ontspannen. 
Let op: tafels voor 2 tot 8 personen. In dit 
restaurant is een rookruimte beschikbaar.

Maldiven

Villa’s Finolhu

Bars
De Motu Bar
Hoofdbar

Bar bij het zwembad
Zwembad bar

In het Club Med Kani Resort: 

the Iru Bar
Hoofdbar

In het Club Med Kani Resort: 
the Sunset Bar
Zwembad bar

Restaurants & Bars

Restaurants
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Praktische informatie

Adress
CLUB MED FINOLHU VILLAS
Postbus N 2051, NOORDELIJK MANNELIJK ATOLL, Archipel van de Malediven - Kani
20106, MALDIVEN

Minimale leeftijd (jaren) 8

 Hygiene & Safety
Veilig blijven, doen we samen. Club Med heeft nieuwe maatregelen toegepast voor uw 
rust gecombineerd met een fantastische vakantie.

 Easy arrival
Easy Arrival Service*
Registreer en beheer uw gegevens online, wij zullen alles voorbereiden om uw aankomst 
te vergemakkelijken:
Gemakkelijk in- en uitchecken
Details ski- en snowboarduitrusting
Registratie voor skilessen
Informatie voor kinderopvang
Club Med-account online
Beschikbaar in uw Customer Space
*Selectie van services per Resort afhankelijk

 Check-in/Check-out
Tijden van aankomst / vertrek vanaf het resort: 
- Aankomst tussen 3 en 8 uur voor alle verblijven. GM’s die vroeg aankomen, kunnen 
lunchen in het Resort, tegen extra kosten, afhankelijk van beschikbaarheid. 
- Kamers beschikbaar in de middag 
- Kamers om 10 uur op de vertrekdag verlaten, voor vertrek om 15 uur (inclusief ontbijt en 
lunch).

 Transfers
Transfer van en naar Male airport (40 min.)
Finolhu Private Transfer (40 min.)

 My Club Med App
Alles wat u nodig heeft, vindt u in de My Club Med-app - uw ideale reisgenoot om uw 
vakantie voor te bereiden en te organiseren. Ontdek de plattegrond van het Resort, de 
infrastructuur en activiteiten en profiteer van speciale services om het meeste uit uw 
vakantie te halen.
Download My Club Med App in de App Store of Google Play
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