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Ciekawostki produktowe w najpopularniejszych hotelach (kolejność alfabetyczna) 
 
 
Baros, 5*   MLE13141 IO  Hotel powstał w 1973 r. jest drugim po 
Kurumbie hotelem na Malediwach. Dość krótki transfer z lotniska, ok. 25 min. łodzią. Hotel raczej dla 
par i nowożeńców, brak infrastruktury dla dzieci. Można polecać wymagającym Gościom, hotel jest 
ciągle odnawiany i nie widać po nim upływającego czasu. Wokół hotelu ładna rafa, są tutaj żółwie i 
rekiny, które mają nawet swoje imiona. Ogród palmowy, na terenie którego są stoliki i fotele barowe 
oraz restauracja Lighthouse Lounge z pięknym widokiem na zachód słońca. Hotel nie przyjmuje grup. 
Przy późnym wylocie powrotnym Goście zazwyczaj zostają w swoim pokoju (o ile dostępny).  
 
DHIGALI, 5*    MLE13136 IO  Bardzo nowoczesny hotel zbudowany wśród 
pierwotnej roślinności (zachowano 80% oryginalnej flory wyspy). Ścieżka „Jungle walk”prowadzi 
przez hotelową „dżunglę” porośniętą tropikalną roślinnością. Po wyspie można przemieszczać się 
elektrycznym pojazdem. Hotel ma własną aplikację, można ją pobrać jeszcze przed wyjazdem. W 
hotelowym klubie dla dzieci nie ma wi-fi oraz zabawek elektronicznych. Z baru Haali można podziwiać 
piękne zachody słońca. Przy późnym powrocie Goście czekają w hotelowym lounge, można korzystać 
z udogodnień hotelu aż do chwili wyjazdu. Hotel ma wielu stałych Gości, dlatego menu w restauracji 
jest regularnie zmieniane. Hotel można polecać rodzinom z dziećmi.  
 
Faarufushi Maldives, 5*  MLE13160 IO  Nowo otwarty, w marcu 2019, położony na 
bardzo małej, porośniętej palmami, wyspie (ok. 200x100 m). Wyżywienie HB lub AI. Przy małym 
obłożeniu - posiłki a la carte. Wszystkie kategorie pokoi wyposażone tak samo, różnią się detalami. W 
hotelowym sklepie tylko lokalne produkty, wytwarzane przez miejscowych artystów. Na sąsiedniej 
wyspie są uprawiane warzywa, serwowane w hotelu. W pokojowym TV można sprawdzać stan 
rachunku oraz wszystkie informacje dotyczące hotelu. Spa podzielona na części – strefa relaksacyjna 
dostępna nawet bez zapisów. Można polecać wymagającym Gościom.  
 
HUVAFEN FUSHI, 5+*   MLE10004 LX  Wysokiej klasy hotel, dla wymagającej 
klienteli. Nie ma recepcji, check-in w pokoju przez kamerdynera, który pozostaje do dyspozycji Gości 
podczas pobytu. Hotel przyjmuje dzieci od 8 roku życia. Atrakcją jest jedyne na świecie podwodne 
Spa. Przy hotelu ładna rafa. Przy późnym powrocie Goście czekają w hotelowej bibliotece z fotelami, 
kanapą, TV i komputerami. Hotel ma bardzo bogatą winotekę. 
 
KURUMBA, 5*   MLE10109 IO  Najstarszy hotel na Malediwach, powstał w 
1972 r. i zapoczątkował turystykę w tym regionie. Nieco nadgryziony zębem czasu, dla mniej 
wymagających Gości. Jeden z nielicznych hoteli na MLE gdzie są chodniki - można chodzić na 
obcasach, dość łatwy dojazd na wózkach. Przy części bungalowów jest chodnik, przy części piasek 
(przy plaży). Recycling na miejscu. Zaletą jest szybki transfer z lotniska - łodzią ok. 10 minut. Z wyspy 
rozpościera się widok (nie zawsze atrakcyjny) na główną wyspę Male. W hotelu jest  największa na 
MLE sala konferencyjna na 400 osób. Przy późnym wylocie Goście zostają w hotelowej poczekalni – w  
pomieszczeniu z łazienką, w budynku recepcji. Goście mogą korzystać z udogodnień hotelu do chwili  
wyjazdu.  
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Milaidhoo Island, 5*   MLE80011 LX  Bardzo komfortowy, dużo zieleni, również w 
willach na wodzie (hotel jest prekursorem urządzania zieleni przy willach na wodzie). Hotel zapewnia 
dużo prywatności, do każdej willi na wyspie prowadzą wydzielone ścieżki otoczone zielenią. Check-in 
odbywa się w pokoju (przez kamerdynera). Hotel ma swoją obszerną winotekę. Na terenie hotelu 
zabronione są drony, nie ma sportów motorowych, wodnopłat odlatuje z sąsiedniej wyspy (dojazd 
łodzią). Dla bardzo wymagających Gości, ceniących ciszę i spokój. 
 
Olhuveli Beach&Spa, 4+* MLE14109 IO  Komfortowy hotel z bardzo ładną plażą. Leży 
na dużej wyspie, do której dobudowana została nowa część, z komfortowymi willami na palach i na 
plaży (z prywatnymi basenami). Hotel organizuje wycieczki tematyczne (m.in. Sunset Dolphin Cruise, 
Snorkling Safari), a wieczorami można posłuchać muzyki na żywo w barze przy plaży. Po rozległym 
terenie można poruszać się melexem wg ustalonego rozkładu. Dojście z nowej części do recepcji 
hotelowej potrafi zająć nawet 20 minut (w pełnym słońcu!). Szczególnie polecamy wyremontowane 
pokoje, ponieważ starsze są nadgryzione zębem czasu. Wyżywienie all inclusive oferuje szeroki 
wachlarz posiłków, ale wybór alkoholi jest dość ograniczony w podstawowej opcji. Za bardziej 
wyszukane drinki trzeba dodatkowo płacić. Hotel oferuje transfery łodzią, które są zintegrowane z 
lądowaniem/startem samolotu rejsowego na lotnisku MLE. Wcześniejszy check-in / późniejszy check-
out jest możliwy w miarę dostępności. Hotel oferuje bogatą ofertę sportów motorowodnych.  
 
Sun Aqua Iru Veli, 5*   MLE13154 IO  Luksusowy hotel, niezwykła gościnność, 
fantastyczne zabiegi SPA, przepyszna kuchnia, za którą odpowiada ten sam szef, co w hotelu Sun 
Aqua Vilu Reef. Oba hotele oddalone są od siebie o 20 min. łodzią. Można je łatwo połączyć w 
ramach jednego wyjazdu (transfer łodzią pomiędzy 2 hotelami na RQ - wymaga zwrotnego 
potwierdzenia dostępności i ceny). Do dyspozycji Gości dostępne są komfortowe wille z basenem i 
półotwartą łazienką oraz leżące w drugiej części wyspy bungalowy na palach: Ocean Suite oraz 
Dolphin-Ocean Suite, gwarantujące fantastyczny widok na morze, a przy odrobinie szczęścia - 
możliwość obserwacji delfinów.  
 
Sun Aqua Vilu Reef, 4+*  MLE16106 IO  Bardzo komfortowy hotel, otoczony 
wspaniałymi plażami. Oferuje bogatą formułę all inclusive, o którą dba wybitny szef kuchni. Hotel 
posiada kilka kategorii pokoi, szczególnie polecamy wille na wodzie (położone w odrębnej części) oraz 
przestronne pokoje Pool Deluxe Beach Villas (przy pięknym odcinku plaży). Z jednej z plaż widać 
sąsiednią wyspę zamieszkaną przez lokalną ludność. Wokół hotelu znajduje się rafa koralowa, którą 
można podziwiać podczas snorklowania z hotelowym przewodnikiem. Hotel oferuje bogatą ofertę 
sportów motorowodnych. 
 
The Sun Siyam Iru Fushi 5*  MLE16103 IO  Bardzo luksusowy, otoczony rafą koralową, 
którą można podziwiać snorklując z hotelowym przewodnikiem. Wysokiej klasy wyżywienie w 
ramach pakietu all inclusive (do dyspozycji wszystkie restauracje i większość dań z menu a-la-carte). A 
w wersji premium dodatkowo dania gourmet (np. trufle i homary). Polecamy pokoje typu Deluxe 
Beach Villa with Pool, położone przy pięknym odcinku plaży, gwarantującym niezapomniane zachody 
słońca. Po całym terenie można chodzić boso - wszystko jest na bieżąco bardzo dokładnie sprzątane i 
pielęgnowane. Do dyspozycji gości są kajaki i paddle - można opłynąć całą wyspę.  
 

 


