Kani
Maldivler

Sonsuz turkuaz oyun alanımızdaki eğlenceli
aktivitelerle ailece heyecanlı bir ada macerası
yaşayın.

Tesis Özellikleri
• Club Med’in özel mercan adasında tatil
• Turkuaz bir lagünde yüzün veya beyaz
kumsala uzanın.
• Kandu restoranda yerel ızgara balıkların
deneyin
• Mercan resifinde denizaltı canlılarını
keşfedin veya MANDARA Club Med Spa*’da
kendinizi şımartın
• 5T Lüks Alanda su üstü suitinizde sadece
size özel bu tatilin tadını çıkarın

∑ MALDIVLER – KANI

CLUB MED KANI
P.O.BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipelago of the Maldives - Kani
20000, MALDIVES

Özet
Birlikte Güvenle. Club Med yeni hijyen ve güvenlik önlemleri
ile güvenli ve keyifli deneyimler sunuyor.

My Club Med Uygulaması : Tüm ihtiyacınız seyahat dostunuz
My Club Med uygulamamızda. Tesis haritasını keşfedin,
konaklamanıza hazırlanın, aktiviteleri keşfedin ve size özel
servislerin tadını çıkarın. My Club Med’i App Store’dan veya
Google Play’den hemen indirin.
Easy Arrival Servisi*
Şimdi kayıt yapın ve detayları online olarak yönetin, siz
tatilinize başlamadan her şeyi hazırlayalım:
Easy check-in ve check-out
Çocuk Kulüpleri kayıtları
Club Med online Hesabı
Üyelik Alanınızdan ulaşılabilir
*Tesislere göre değişen servisler

Spor ve Aktiviteler
Yüzme Havuzları
Çocuk
Yiyecek & İçecek
Konaklama
5T Lüks Alan
Tatilinizi daha da özel kılın
Tatilinizi daha da özel kılın
Pratik Bilgiler
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.

∑ MALDIVLER – KANI

Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Tüplü dalış*

Başlangıç / Orta/
ileri seviye

ü

10 yaş

Her zaman

Sörfçülük*

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir) /
Başlangıç

ü

11 yaş

Her zaman

Her seviye

ü

Su Kayağı ve Wakeboarding*
Kayak

Her zaman

Serbest erişim

6 yaş

Her zaman

Denizcilik Okulu

Başlangıç seviyesi

6 yaş

Her zaman

Stand up Paddle

Serbest erişim

6 yaş

Her zaman

Şnorkelle dalış (11 yaş ve
üzeri)

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

Jet surfing*

Başlangıç

ü

8 yaş

Her zaman

Waterbike*

Her seviye

ü

12 yaş

Her zaman

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

Her seviye

4 yaş

Her zaman

Her seviye
için gurup
dersleri(yaş ve
tarih sınırlaması
uygulanabilir) /
Serbest erişim

16 yaş

Her zaman

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri
Trapeze

Fitness Okulu

Ücretsiz

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
*** Önceden rezervasyon yapılabilen sahalar ücrete tabidir
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Spor & Aktiviteler

Grup Dersleri
Team sports*

Ücretsiz

Serbest erişim

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş  

Uygun Tarihler

ü

8 yaş

Her zaman

ü

Eğlence

Her zaman

Yüzme Havuzu aktiviteleri

Serbest erişim

Badminton

Serbest erişim

Her zaman

Masa oyunları

Serbest erişim

Her zaman

Aşçılık dersi ve
demonstrasyon

Serbest erişim

Her zaman

Mercan üremesi programı*

8 yaş

ü

Başlangıç seviyesi

Her zaman

Her zaman

Su üstü salıncağı

Serbest erişim

Her zaman

Pedagogical Garden

Serbest erişim

Her zaman

Petank (Top)

Serbest erişim

Her zaman

Masa tenisi

Serbest erişim

Her zaman

Excursion*

ü

ü

Her zaman

*talep üzerine
**hava koşullarına bağlı olarak
*** Önceden rezervasyon yapılabilen sahalar ücrete tabidir
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Yüzme Havuzları

Yüzme Havuzları
YÜZME HAVUZU
Açık Havuz
Bu taşma sistemli tatlı su
havuzu barın yakınında
bulunan plajın hemen
kenarında konuşlanmış olup
konforunuz için tik şezlonglar,
plaj şemsiyeleri ve duşlara
sahiptir.
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Çocuk

Çocuk Kulüpleri
Yaş

İsim

Dahil Aktiviteler

Talep üzerine Aktiviteler

Uygun Tarihler

4-10 yaş

Aile boyu turnuvalar ve
oyunlar, Hizmetler ve
Olanaklar

Her zaman

11-17 yaş

Aile boyu turnuvalar ve
oyunlar, Hizmetler ve
Olanaklar

Her zaman

Çocuk Aktiviteleri
Yaş

Dahil Aktiviteler

4-10 yaş

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Aile boyu
gösteri zamanı, Su topu oyunu, Show, Aile boyu “Big Snack”,
Suda ailece eğlence, Free access to sailing

11-17 yaş

Club Med Amazing Family!, Pool free Access, Su topu oyunu,
Show, Aile boyu “Big Snack”, Suda ailece eğlence, Free
access to sailing

Talep üzerine Aktiviteler

*talep üzerine
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
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Restoranlar

Restoranlar
Vehli

Barlar
THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION LOUNGE
Exclusive Collection Bar
THE MANTA EXCLUSIVE
COLLECTION BEACH BAR
Exclusive Collection Bar
IRU
Ana bar
SUNSET
Havuz Bar

Ana Restoran
Vehli’de oldukça sağlıklı seçeneklerle sunulan, lezzetli uluslararası ve geleneksel
asya yemeklerinin tadını çıkarın. Misafirler zengin çeşide sahip yemeklerden
tadabilirler. Terastaki serinletici açık havada yemeğinizi yiyin ve unutulmaz bir
yemeğin tadını birlikte çıkarın. Şef Samantha Gowing tarafından geliştirilen yeni
tarifleri keşfetmeyi seveceksiniz.
Bebek köşesi çocuklarınıza yemek hazırlamak ve onlarla rahat bir yemek yiyebilmek
için çeşitli imkanlar sunmaktadır.
Not:
•Masalar 2-8 kişiliktir.
•Sabah 07:15-10:00; öğlen 12:15– 14:00; akşam 19:15– 22:00 saatleri arasında
hizmet vermektedir.
•Sigara içilebilir alan mevcuttur.

Le Kandu
Spesialite Restoran
Lagünün turkuaz sularının yanındaki gölgelikte bulunan bu spesiyalite restoranında
pastoral bir ortam hakimdir. The Kandu kaçırılmaması gereken bir deneyimdir!
Kahvaltı, geç öğle yemeği ve gün içerisinde ara öğün servisi vardır. Ek ücret
karşılığı ıstakoz menüsü dahil olmak üzere, iki akşam yemeği menüsü arasından
seçim yapılabilir.
-Akşamları resepsiyondan rezervasyon yaptırmak zorunludur.
-Masalar 2 ila 8 kişiliktir.

Kaana
Spesialite Restoran
Orjinal ve yaratıcı Kaana Restoran, ordövrleri ile ön plana çıkıyor. Asya çorbaları,
tapas. sadviçler sadece Asya değil farklı mutfaklardan esintiler...
Kaana Restoran, gün boyu ve akşam saatlerinde açıktır.
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Konaklama

Delüks

Superior
Kategori

İsim

Superior

Superior Oda –
Sahil Şeridi

Minimum
alan (m2)
29

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

1-4

Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi, Çiftli
Lavabo, Terlik, Büyüteçli
Ayna, Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş jeli,
vücut losyonu vb), Terlik
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi,
Markalı Kişisel bakım
ürünleri (şampuan, duş
jeli, vücut losyonu vb)
Duş, Saç Kurutma
Makinesi, Markalı Kişisel
bakım ürünleri (şampuan,
duş jeli, vücut losyonu
vb), Çiftli Lavabo,
Ayrı Tuvalet, Bornoz,
Terlik, Büyüteçli Ayna
Küvet, Duş, Çiftli Lavabo,
Ayrı Tuvalet, Bornoz, Terlik,
Saç Kurutma Makinesi,
Büyüteçli Ayna, Bakım
Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Bagaj servisi

Bağlantılı Superior
Odalar- Sahil Şeridi

60

4-6

Geçişli Superior
Odalar - Bahçe Tarafı

56

2-6

Superior Oda Bahçe Tarafı

28

1-3

Delüks

Delüks Oda - Sahil, Teraslı 38

Lounge Alanı

1-3

Exclusive
Collection
Space

Su Üstü Suit Panoramik Manzaralı

98

Direct sea access,
Ayrı Oturma Odası

1-2

Aile Su Üstü Suit –
Panoramik Manzaralı

98

Direct sea access,
çocuk alanı

1-3
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Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Bagaj servisi

Kat hizmeti, Çamaşır servisi (ek
ücretle), Plaj havlusu, Bagaj
servisi, Minibar refilled upon
arrival (additional at extra cost)

Özel lounge alanında ücretsiz
şampanya (18:00-23:00), Oda
bagaj servisi, Club Med Spa’da
rezervasyon önceliği, Konsiyerjde
özel bar ve atıştırmalık servisi,
Konsiyerj servisi, Kat hizmeti,
Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Continental,
Japon ve Kore kahvaltısı için
özel oda servisi, Oda servisi
(ek ücretle) 11:00-23:00 arası,
Priority booking at the Speciality
Restaurant, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Küvet, Duş, Çiftli Lavabo,
Ayrı Tuvalet, Bornoz, Terlik,
Saç Kurutma Makinesi,
Büyüteçli Ayna, Bakım
Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Konaklama

Kategori
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İsim
Su Üstü Suit

Minimum
alan (m2)
98

Aile Su Üstü Suit

98

Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Direct sea access,
Ayrı Oturma Odası

1-2

Duş, Çiftli Lavabo, Ayrı
Tuvalet, Saç Kurutma
Makinesi, Büyüteçli Ayna,
Küvet, Bornoz, Terlik,
Bakım Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Özel lounge alanında ücretsiz
şampanya (18:00-23:00), Oda
bagaj servisi, Club Med Spa’da
rezervasyon önceliği, Konsiyerjde
özel bar ve atıştırmalık servisi,
Konsiyerj servisi, Kat hizmeti,
Çamaşır servisi (ek ücretle),
Plaj havlusu, Continental,
Japon ve Kore kahvaltısı için
özel oda servisi, Oda servisi
(ek ücretle) 11:00-23:00 arası,
Priority booking at the Speciality
Restaurant, Minibar (nonalcoholic drinks) - refilled daily

Direct sea access,
çocuk alanı

1-3

Duş, Ayrı Tuvalet, Saç
Kurutma Makinesi, Büyüteçli
Ayna, Küvet, Çiftli Lavabo,
Bornoz, Terlik, Bakım
Ürünleri: aksesuarlar
(duş bonesi, manikür kiti,
bakım kiti vs...), Spa
brand amenities (shampoo,
shower gel, body lotion)

Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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5T Lüks Alan
Manta’yı keşfedin, Kani 4∑ ’daki 5∑ Lüks Alan Tesis. 5∑ Luxury Space, Club Med’in
sıcakkanlı yaklaşımını kaybetmeden, gizlilik ve lüksün yanında özel hizmetler arayan
kişiler için muhteşem bir seçenektir.

Oda servisi 11:00 - 23:00 saatleri arasında dahildir. Tüm odalar için 07:3011:00 saatleri arasında kontinental kahvaltı dahildir.
Minibar her gün soft içeceklerle doldurulur.
Salonda Wi-Fi erişimi mevcuttur.
Aşağıdakilerle ideal bir konaklama geçirmenizi sağlayacak konsiyerj hizmeti:
- Tesisteki her şey dahil aktivite ve hizmetlere ayrıcalıklı erişim (özel restoran
için öncelikli rezervasyon);
- Club Med Resort’ta önerilen "alakart" hizmetlerin rezervasyonu için özel bir
irtibat kişisi (Club Med Spa* by Mandara Spa, bebek bakıcılığı*(2), çamaşırhane
hizmeti*, kişiye özel geziler*...) ;
- Club Med dışındaki geziler*, etkinlikler, geziler, etkinlikler ve restoranlar hakkında
uzman tavsiyesi.
Havaalanından Resort’a ayrıcalıklı transfer(3).

*Ekstra ücret karşılığında
(1) Yalnızca belirli markalar, 18:00’de kadehte servis edilir. Alkol sağlık için tehlikeli olabilir.
(2) Club Med, talep üzerine bebek bakıcılığı hizmetlerinin bir listesini sağlar, ancak verilen hizmetten hiçbir şekilde sorumlu değildir.
(3) Sadece Ulaşım dahil Club Med Paketi olan müşteriler için.
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Tatilinizi daha da özel kılın*

Club Med Spa MANDARA
Güzelliği ve egzotik lüksü harmanlayan en eski Asya ritüellerinden birini keşfedin. Bali geleneklerini Avrupa teknikleriyle
birleştiren Mandara, bakım sanatını cömert bir deneyime dönüştürüyor. Zamanın başlangıcından bu yana bu denge tutkusu
ve aydınlanma anı ruhun özüne nüfuz eder.

*talep üzerine
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Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
• Doğa kaçamakları : Sunset Barbecue / Blue Lagoon Treasure / Lobster Picnic / Glass bottom boat / Sunset Cruise
• Kültürü yakından tanıyın : Discover Male / Submarine and Male visit / Traditional Line fishing
• Macera hissi : Big game fishing / Flyboarding / Flyboarding / Sea scooter "A la carte" / Sea scooter on turquoise waters
/ Sea scooter ride / Flyboarding / Sea scooter ride and snorkelling / Sea scooter ride at sunset / Parasailing at sunset /
Parasailing with the person of your choice / Tubing

• Kişiye özel : Turtle Safari / Catamaran excursions

*talep üzerine
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Basım Tarihi: 06/01/2023 Bu dokümanda yer alan bilgi bu tarihte geçerlidir ve değişebilir. Tam ve güncel bilgi almak için lütfen seyahat danışmanlarımızla iletişime geçin
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Pratik Bilgiler

CLUB MED KANI

Minimum yaş  2

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tatil köyüne giriş/çıkış saatleri: Tüm konaklamalar için 15:00 - 20:00 arası.
Erken gelen G.M.®’ler Tatil Köyünde ekstra ücret karşılığında, uygun
olma durumuna bağlı olarak öğle yemeği alabilirler.
• Odalara giriş öğleden sonra yapılır
• Odalar ayrılacağınız gün 09:00’da boşaltılmalıdır, çıkış saat 15:00’dadır
(kahvaltı ve öğle yemeği dahildir).
TRANSFERLER
Male havaalanına/havaalanından transfer (35 min.)
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