Finolhu Villaları
Maldivler

Maldivlerde su üstü villanızın sunduğu zengin
olanaklarla eşsiz ve rafine bir ortamda kendinizi
şımartın.

Tesis Özellikleri
• Özel ve benzersiz bir adada konaklayın
• Kilometrelerce uzunlukta bir kumsalın
keyfini çıkarın veya deniz altı hayatını
keşfedin
• Özel havuzunuz ile Lüks villanızın
konforunu yaşayın
• Villa Hizmetlisine(butler) istediğiniz
servisleri gecebilirsiniz
• Club Med Spa by ILA ile saglık ve
güzelliginizi pekiştirin
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CLUB MED FINOLHU VILLAS
P.O. BOX N 2051, NORTH MALE ATOLL, Archipelago of the Maldives - Kani
20106, MALDIVES

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

Özet
Spor ve Aktiviteler
Yüzme Havuzları
Yiyecek & İçecek
Konaklama
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.
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Spor & Aktiviteler**

Su Sporları
Grup Dersleri

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

Minimum yaş

Uygun Tarihler

8 yaş

Her zaman

Denizcilik Okulu

Başlangıç seviyesi

Tüplü dalış*

Başlangıç / Orta/
ileri seviye

ü

10 yaş

Her zaman

Sörf*

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

ü

11 yaş

Her zaman

Su Kayağı ve Wakeboarding*

Başlangıç

ü

11 yaş

Her zaman

Jet Surfing*

Başlangıç

ü

8 yaş

Her zaman

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

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

6 yaş

Her zaman

Serbest erişim

8 yaş

Her zaman

Minimum yaş

Uygun Tarihler

11 yaş

Her zaman

Kayak

Kürek Sörfü Okulu

Şnorkelle dalış (11 yaş ve
üzeri)

Kara Sporları & Eğlence
Grup Dersleri
Trapeze

Her seviye

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

*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

Fitness Okulu

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

Team sports*

Serbest erişim

Ücretsiz

Ekstra kurs ücreti

ü

Minimum yaş

Uygun Tarihler

16 yaş

Her zaman

12 yaş

Her zaman

ü

Eğlence
Yüzme Havuzu aktiviteleri

Serbest erişim

Badminton

Serbest erişim

Her zaman
16 yaş

Her zaman
Her zaman

Aşçılık dersleri

Her zaman

Coral propagation program

Serbest erişim

Her zaman

Langırt

Serbest erişim

Her zaman

Bilardo

Her zaman

Yıldızları Gözleme

Serbest erişim

Her zaman

Masa tenisi

Serbest erişim

Her zaman

Tenis

Serbest erişim

Her zaman

Bocce Ball

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
Derinlik (min./max.): 1.3m /
1.5m
Havuzun mavisi lagünün
turkuaz tonlarıyla kontrast
oluşturuyor.
Uzun mesafe yüzmek için
havuzdan faydalanın,
aquafitness derslerimizi
deneyin ya da ayaklarınızı suya
sokarken meyve kokteylinizi
yudumlayın.
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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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Restoranlar

Restoranlar
Club Med Kani: The Velhi

Barlar
THE MOTU BAR
Ana bar
CLUB MED FINOLHU: YÜZME
HAVUZU BARI
Havuz Bar
CLUB MED KANI: IRU BAR
Ana bar
CLUB MED KANI: SUNSET BAR
Havuz Bar

Ana Restoran
Vehli’de oldukça sağlıklı seçeneklerle sunulan, leziz uluslararası ve geleneksel asya
yemeklerinin tadını çıkarın. Misafirler, Hint, Japon, İtalyan ve Batı mutfaklarının
da dahil olduğu zengin yemeklerin yanı sıra özel günlerde geleneksel Maldiv
kahvaltısının da tadına bakabilirler. Merkezi konumda bulunan Maldivler her şey
dahil tesisi Club Med Kani’ de, teras boyunca serinletici açık havada yemek yiyebilir
ve unutulmaz bir yemeğin tadını birlikte çıkarabilirsiniz. Şef Samantha Gowing
tarafından geliştirilen yeni tarifleri keşfetmeyi seveceksiniz.
Bebek köşesi çocuklarınıza yemek hazırlamak ve onlarla rahat bir yemek yiyebilmek
için çeşitli imkanlar sunmaktadır.
Masalar 2-8 kişiliktir. Bu restoranda sigara içilebilir alan mevcuttur.

Motu Restoran
Diğer Restoranlar
Hint Okyanusu’na karşı konumlanmış bu restoran size cennetten bir köşe sunuyor.
Masaya servis hizmeti ile seçkin lezzetlerin tadını çıkarın.
Restoran klimalı bölümü de kapsayan 2 bölümden oluşmaktadır.

Club Med Kani: The Kandu
Spesialite Restoran
Bu spesiyalite restoranı cenneti andıran konumu ve turkuaz lagün suları kenarında
size unutulmaz anlar yaşatacak. Kahvaltı, geç öğle yemeği ve gün boyunca
atıştırmalıklar servis edilmektedir.
Normal menüsü ya da ekstra ücrete tabi ıstakoz menüsü olmak üzere 2 seçenek
sunan Kandu Restoran için 1 gün öncesinden rezervasyon yaptırmanız yeterli.
2 ve 8 kişilik masalar mevcuttur.
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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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Konaklama

Su Üstü Villa

Beach Villa
Kategori

İsim

Beach Villa

Beach Villa - Sunrise

Minimum
alan (m2)
168

Beach Villa - Sunset

Su Üstü Villa
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Öne Çıkanlar

Kapasite

Banyo

Ekipman ve servisler

Outdoor patio, Ayrı
Oturma Odası

1-3

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

G.M®ler için saat 15:00’ten önce
ücretsiz öğle yemeği, Oda bagaj
servisi, Continental kahvaltı
için özel oda servisi, Konsiyerj
servisi, Kat hizmeti, Çamaşır
servisi (ek ücretle), Plaj havlusu,
Oda servisi (ek ücretle) 11:0023:00 arası, Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

168

Outdoor patio, Ayrı
Oturma Odası

1-4

Su Üstü Villa - Sunrise

151

Direct sea access,
Outdoor patio, Ayrı
Oturma Odası

1-3

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

Su Üstü Villa - Sunset

168

Direct sea access,
Ayrı Oturma Odası

1-3

G.M®ler için saat 15:00’ten önce
ücretsiz öğle yemeği, Oda bagaj
servisi, Continental kahvaltı
için özel oda servisi, Konsiyerj
servisi, Kat hizmeti, Çamaşır
servisi (ek ücretle), Plaj havlusu,
Oda servisi (ek ücretle) 11:0023:00 arası, Butler service, One
floating breakfast experience
per stay, Minibar (non-alcoholic
drinks) - refilled upon request

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

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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Tatilinizi daha da özel kılın*

Club Med Spa CINQ MONDES
Dünyanın dört bir yanına ait atadan kalma güzellik geleneklerinden ilham alan Cinq Mondes, farklı kültürler aracılığıyla
duyusal bir yolculuk® sunuyor. Doğal malzemelerin kalitesini, geleneksel tıp uzmanlarıyla yapılan işbirliğinden gelen gerçek
el becerisiyle birleştiren bakımı keşfedin. Kanıtlanmış etkilere sahip kaynaklara geri dönüş...

*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
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Tatilinizi daha da özel kılın*

Geziler
• Doğa kaçamakları : Blue Lagoon treasure / Sunset cruise / Turtle Safari / Lobster Picnic / Snorkelling Discovery /
Sunset Barbecue / Glass Bottom Boat / Scenic Flight / Underwater Scooter

• Kültürü yakından tanıyın : Submarine and visit Male / Discover Male
• Macera hissi : Big game fishing / Big game fishing / Traditional Line Fishing / Sea scooter ride / 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 / Skies & Sea Experience for couple / Sunset
Parasailing

*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
veya web sitemizi ziyaret edin. Görsellerin bir kısmı temsili olabilir.
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Pratik Bilgiler

CLUB MED FINOLHU VILLAS

Minimum yaş  8

Bilgi
CHECK-IN/CHECK-OUT
Tesise giriş ve çıkış saati:
Bütün konaklamalar için 3 ve 8 pm.
Tesise erken ulaşan GMler ekstra ücret ile öğle yemeği yiyebilirler.
• Odalar öğlen uygun olur
• Odalar çıkış günü 10’da boşaltılmalıdır, 3 pm çıkış için kahvaltı ve
öğle yemeği dahildir.
TRANSFERLER
Male Havaalanına/havaalanından transfer (40 min.)
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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.

