


Bilet de avion, taxe de aeroport, transfer și 7 nopți cazare la unul din
hotelurile alese.

Sărbători de iarnă în Paradis, Republica Maldive

21
Decembrie

2021

30
Decembrie

2021

3
Ianuarie

2022

ZBORURI
21 DECEMBRIE 2021 

-
30 DECEMBRIE 2021

30 DECEMBRIE 2021 
-

08 IANUARIE 2022 

03 IANUARIE 2022
-

12 IANUARIE 2022
Orar de zbor Orar de zbor Orar de zbor

OTOPENI 21:30 (21 decembrie) 21:30 (30 decembrie) 21:30 (03 ianuarie)
ISTANBUL 23:50 (21 decembrie) 23:50 (30 decembrie) 23:50 (03 ianuarie)

ISTANBUL 04:30 (22 decembrie) 02:10 (31 decembrie) 02:35 (04 ianuarie)

MALE    14:20 (22 decembrie) 12:15  (31 decembrie) 16:00 (04 ianuarie)

MALE 23:20 (29 decembrie) 23:20 (07 ianuarie) 22:00 (11 ianuarie)
ISTANBUL 06:05 (30 decembrie) 06:05 (08 ianuarie) 05:00 (12 ianuarie)

ISTANBUL 08:30 (30 decembrie) 08:30 (08 ianuarie) 08:30 (12 ianuarie)
OTOPENI 08:50 (30 decembrie) 08:50 (08 ianuarie) 08:50 (12 ianuarie)



Maldive sau Insulele Maldive, oficial Republica Maldive, este o țară insulară formată dintr-un grup de atoli din
Oceanul Indian, situat la sud-vest de India în Marea Laccadivelor din Oceanul Indian. Cei 26 de atoli ai
arhipelagului formează un teritoriu ce conține 1192 de insule din care 250 sunt locuite.
Când ne gândim la Maldive ne imaginăm un paradis: plaje cu nisip alb, lagune cu apă turcoaz, cu rezervații de
recifuri de corali, pești multicolori, apusuri spectaculoase, care îți taie respirația. Este într-adevăr o alegere
minunată pentru o vacanță de neuitat. Insule sălbatice sau resorturi de lux, vile moderne sau bungalow-uri pe
apă sau spa-uri amenajate în fiecare resort, toate fac din Maldive o destinație ideală pentru relaxare, departe de
agitația și stresul cotidian. În ceea ce privește petrecerea timpului liber, resorturile oferă posibilități pentru
numeroase activități, de la sporturile nautice (surfing, diving, ski nautic, snorkeling, se poate naviga sau pescui
în larg), până la spa-uri (unde te poți răsfăța la sauna, masaj și tratamente de înfrumusețare, acestea din urmă
fiind efectuate cu alge și plante indigene). Insulele individuale din Maldive formează un ecosistem excepțional și
sunt supuse legilor naturii, cum ar fi mareele sau altor condiții specifice sezonului.
Singura descriere care s-ar potrivi acestui grup de insule luxuriante, fiecare cu propriul recif de corali lucrat
artistic de mâna uimitoare a naturii și lagune de peruzea, plutind în idilicul Ocean Indian, este "Raiul pe
Pământ".



Transferul se realizează cu zbor intern și barcă rapidă.

Sun Island Resort & Spa 4* 
(pensiune completa)

Hotelul Sun Island Resort 4* este situat pe insula Nalaguraidhoo, parte din atolul Sud Ari. Aeroportul
International Male se afla la o distanta de aproximativ 113km de proprietate. Oaspeții vor ajunge la Sun Island
Resort & Spa cu un zbor intern de la Aeroportul Internațional Male, călătoria durând 17 minute.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer și
cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „beach villa”) cu pensiune completă, este, în funcție de data
plecării:

1.990 euro 
persoană

Plecare din 
21 decembrie 2021

2.930 
euro 

persoană
Plecare din 

30 decembrie 2021

2.390 
euro 

persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Resortul are un total de 462 spații de cazare care îmbină stilul tradițional cu dotările moderne necesare pentru
confortul oaspeților pe tot parcursul sejurului. Zona de restaurante și baruri include 5 localuri (tip bufet și á la
carte) ce oferă o varietate de preparate din bucătăria locală și internațională.
Hotelul Sun Island Resort 4* are piscină exterioară, piscină pentru copii, sală de fitness, teren de
baschet/volei/fotbal și organizează diverse programe de entertainment cu muzică live, spectacole culturale și
karaoke.
Centrul Spa este o oază de liniște și relaxare ce oferă oaspeților săi jacuzzi, baie cu aburi, saună, terapii, diverse
tipuri de masaj, tratamente faciale/corporale/ayurvedice, servicii de înfrumusețare, cursuri de yoga și programe
de detox. Unele servicii sunt contra cost.
Zona este potrivită pentru a practica diverse activități, printre care: snorkeling, plimbări cu barca, sailing,
pescuit, scufundări, windsurfing și parasailing.
De asemenea, hotelul oferă o recepție deschisă 24 ore, internet WiFi, cameră de bagaje, birou de turism, servicii
de schimb valutar și acceptă plățile cu carduri American Express, Visa, Maestro și MasterCard.

Camerele dispun de aer condiționat, televizor, telefon, seif, minibar, facilitați pentru ceai/cafea, baie și uscător
de păr. Câțiva pași până la plaja albă, curată și apele cristaline turcoaz - experimentați viața interioară în aer
liber la maxim, în timp ce vă relaxați într-o locuință fără griji. Vilele Sun Island Resort & Spa Beach sunt complet
echipate cu o verandă privată, facilități moderne, caracteristici de design elegante și tot ce veți avea nevoie
pentru o escapadă memorabilă în Maldive.

Link: https://www.villahotels.com/sun-
island/?utm_campaign=Local%20Pack&utm_source=Google%20Local&utm_medium=organic 

https://www.villahotels.com/sun-island/?utm_campaign=Local%20Pack&utm_source=Google%20Local&utm_medium=organic


COOEE Oblu at Helengeli 4*+
(all inclusive)

Situat pe romantica insulă Helengeli din Maldive, COOEE
OBLU de la Helengeli by Atmosphere oferă oaspeților săi
o ambianță tropicală de lux. Stațiunea este potrivită în
special pentru cei care caută relaxare și doresc să se
oprească și să fie răsfățați cu servicii excelente. Insula
este situată într-o zonă retrasă din partea de nord-est a
atolului Malé Nord, cu peste 30 de locuri excelente
pentru scufundări în imediata apropiere, acestea fiind şi
cele mai puțin aglomerate pe tot parcursul anului.

2.550 euro 
persoană

Plecare din 
21 decembrie 2021

2.990 
euro 

persoană
Plecare din 

30 decembrie 2021

2.770 euro 
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Complexul hotelier este format din case luxoase în stilul
insulei exotice, cu coloane văruite și acoperișuri tipice
din șindrilă. Acesta se întinde pe întreaga insulă îngustă
și oferă oaspeților săi o ambianță tropicală într-un
cadru de vis. Vă puteți relaxa pe șezlongurile gratuite
de-a lungul zonei spațioase a piscinei și pe plaja cu nisip
fin. Puteți obține suveniruri din paradisul insulei în
magazinul de suveniruri și în micul butic. Aveți acces
gratuit la internet wireless pe întreaga insulă. Acolo veți
găsi, de asemenea, directorul digital al oaspeților cu
toate informațiile despre serviciile de cazare.
COOEE Oblu at Helengeli 4*oferă oaspeților preparate
internaționale de înaltă calitate, precum şi o varietate
de activități, printre care scufundări fantastice, sporturi
nautice şi centrul liniştit Garden Spa.

Beach Villa oferă o suprafață de aproximativ 50 mp, TV cu ecran plat cu canale prin satelit şi un iPod docking
station. Unele unități includ o zonă de relaxare, unde vă puteți destinde după o zi plină. Camerele sunt prevăzute
cu aparat de cafea şi ceainic. Toate camerele au o baie privată cu duş sau cadă. Facilitățile suplimentare includ
halate de baie şi papuci.

Transferul se realizează cu barcă rapidă.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer și
cazare 7 nopți (loc în camera dubla „beach villa”) cu all inclusive, este, în funcție de data plecării:

Link: https://www.oblu-helengeli.com

https://www.oblu-helengeli.com/


OBLU SELECT at Sangeli Island  5*
(all inclusive) 

OBLU SELECT at Sangeli Island 5* este situat în nord-vestul atolului Male Nord, la o distanță de 50 minute față
de Aeroportul International Valena. Transferul se realizează cu barca rapidă (speedboat).

3.330 euro 
persoană

Plecare din 
21 decembrie 2021

3.590 
euro 

persoană
Plecare din 

30 decembrie 2021

3.330 euro 
persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Acest complex de 5 stele pune la dispoziție vile și suite
cu aer condiționat, complet independente, cu WiFi
gratuit și baie privată. Restaurantul servește preparate
la grătar. Regimul unic all inclusive premium se
numește Serenity Plan și include mese la 2 restaurante
unice de fine-dining.
One Banyan este o insulă dedicată exclusiv adulților,
disponibilă pe tot parcursul zilei. The Rock este un bar
de cocktailuri exclusivist, deschis seara. Proprietatea
are o sală de sport cu dotări complete amplasată
deasupra apei, o grădină cu facilități spa și un complex
de wellness. De asemenea, există un centru de fitness.
Printre activitățile care se pot desfășura în apropiere de
Oblu Select at Sangeli - All Inclusive se numără
canotajul.

Water Villa are acces direct la apele limpezi și turcoaz
ale vastei lagune Sangeli, fiind orientate spre ocean.
Sanctuarele supraterane sunt vile private și cu design
romantic, cu acces direct la lagună de la terase
individuale cu vedere la Oceanul Indian.
Toate unitățile de cazare ale complexului au zonă de
relaxare şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu, uscător
de păr, halat și papuci de baie, articole pentru uz
personal, seif, aer condiționat, DVD player, ventilator,
baie privată cu cadă sau cabină de duș.

Transferul se realizează cu barcă rapidă.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer și
cazare 7 nopți (loc în camera dublă „water villa”) cu all inclusive, este, în funcție de data plecării:

Link: https://www.oblu-helengeli.com

https://www.oblu-helengeli.com/


VARU by Atmosphere 5* 

(all inclusive) 

VARU by Atmosphere 5* este Situat în Atolul de Nord din
Malé, fiind cel mai nou complex din zonă. Bucurați-vă de
primele dvs. momente în Paradis efectuând transferul de
la Aeroportul Internațional Male în nord-vestul
Maldivelor, într-o barcă cu motor. Experimentați cultura
locală și ospitalitatea sa caldă pe durata călătoriei de 40
de minute. „Varu” în Dhivehi, dialectul local se referă la
forță, rezistență și viață din abundență care prinde
contur în complexul de 5*, cu amestecul său perfect
între arhitectura contemporană și vibrațiile tropicale ale
paradisului insulei.

4.150 euro 
persoană

Plecare din 
21 decembrie 2021

4.450 
euro 

persoană
Plecare din 

30 decembrie 2021

3.980 
euro 

persoană

Plecare din 
3 ianuarie 2022

Facilitățile complexului includ room-service, un club
pentru copii și WiFi gratuit în toate zonele. VARU by
Atmosphere 5* asigură o piscină în aer liber, un centru
de fitness, o recepție deschisă non-stop și un program de
divertisment în timpul serii. Oaspeții pot juca biliard,
tenis de masă și tenis la proprietate, iar zona este
populară pentru snorkelling și canotaj.

Trezește-te cu priveliști superbe ale oceanului și pășește în laguna cristalină turcoaz pentru o baie. Water Villa
oferă acces direct la apele limpezi și turcoaz ale vastei lagune Sangeli. O ușă glisantă imensă de sticlă aduce
lumina naturală. Ieșiți pe veranda spațioasă și bucurați-vă de soarele dimineții. Relaxați-vă pe șezlongurile
primitoare din ratan și lemn de esență tare. Water Villa au opțiunea unei piscine de 10 metri pătrați pentru a
vă bucura de o baie răcoritoare în piscina dvs. infinită privată.
Toate unitățile de cazare ale complexului au zonă de relaxare şi TV cu ecran plat cu canale prin cablu, uscător
de par, halat și papuci de baie, articole pentru uz personal, seif, aer condiționat, DVD player, ventilator, baie
privată cu cadă sau cabină de duș.

Transferul se realizează cu barcă rapidă.

Tarif:
Prețul total al pachetului, pentru o persoană, incluzând transport aerian, taxe aeroport, transfer și
cazare 7 nopți (loc în cameră dublă „water villa”) cu all inclusive, este, în funcție de data plecării:

Link: https://www.varu-atmosphere.com

https://www.varu-atmosphere.com/


OBSERVAȚII:
DOCUMENTE NECESARE CĂLĂTORIEI: PAȘAPORT SIMPLU ELECTRONIC VALABIL CEL PUȚIN 6 LUNI DE LA ÎNCHEIEREA CĂLĂTORIEI
SAU CARTE DE IDENTITATE VALABILĂ (exclusiv pentru destinații UE); TOȚI COPIII AU NEVOIE DE PAȘAPORT SAU CARTE DE
IDENTITATE;
La înscriere sunt obligatorii următoarele informații corecte: nume/prenume, data nașterii, număr document de călătorie (carte
de identitate sau pașaport), data de emitere și data de expirare a documentului de călătorie;
Având în vedere epidemia SARS-COV 2 este posibil ca unele reglementari de călătorie să se modifice până la data plecării,
independent de voința agenției (cum ar fi: limitări ale capacitații de transport, restricții de vizitare pentru unele atracții turistice,
măsuri suplimentare de igienă și control al stării de sănătate, formalități vamale);
Clasificarea pe stele a unităților de cazare este cea atribuită de oficialitățile din țările vizitate, ca atare facilitățile camerelor sunt
conforme cu standardele locale;
Conform reglementarilor în vigoare, minorii trebuie să îndeplinească următoarele condiții pentru a fi lăsați să iasă din țară: să
călătorească cu cel puțin un adult însoțitor; să aibă asupra lor acordul ambilor părinți (sau al părintelui care nu-i însoțește)
legalizat la notariat; adultul care-i însoțește, în cazul în care acesta nu este unul dintre părinți, trebuie să aibă cazier judiciar pe
care să-l prezinte la frontieră; informații suplimentare pe www.politiadefrontiera.ro;
Persoanele care călătoresc cu copii sub 18 ani trebuie să dețină pe lângă pașaportul acestora și o copie a certificatului de naștere
al copiilor (este posibil ca autoritățile de la frontieră să o solicite); agenția nu răspunde în cazul refuzului autorităților de la
punctele de frontiera de a primi turistul pe teritoriul propriu sau de a-i permite să părăsească teritoriul propriu;
Hotelul își rezervă dreptul de a solicita fiecărui turist o suma cash sau o copie a cărții de credit personale, ca garanție pentru
cheltuielile suplimentare ce urmează a fi făcute pe parcursul șederii; pentru anumite facilitați din hotel sau din cameră, hotelierul
poate solicita taxe suplimentare; în momentul sosirii la hotel solicitați recepționerului să vă informeze cu exactitate asupra lor;
Agenția își rezervă dreptul de a modifica valoarea taxelor de aeroport în cazul în care valoarea acestora este schimbată de
compania aeriană; agenția nu este răspunzătoare pentru eventualele perturbări ale orarului de zbor;
În situația în care turistul achiziționează bilete de avion pe zboruri interne, iar acestea nu mai corespund noului orar de zbor al
cursei internaționale, agenția nu are obligația de a suporta eventualele diferențe de preț ocazionate de reemiterea biletelor pe
cursa internă;
Conform reglementărilor internaționale, serviciile de ghidaj în interiorul muzeelor pot fi asigurate doar de către ghizii locali;
Politica de prealocare a locurilor în avion depinde de fiecare companie aeriană; la cerere, se pot furniza informații suplimentare
cu privire la acest aspect;
Agenția nu este răspunzătoare pentru pierderea sau furtul bagajelor, a actelor sau a obiectelor personale; în cazul în care aceste
situații nedorite apar, turistul are obligația de a depune personal plângere la organele competente;
Excursiile opționale se efectuează la fața locului cu agenții locale. Sumele aferente acestor excursii nu se încasează în numele și
pentru agenția Tour Operatoare.
Bacșișurile pentru prestatorii locali (tips) reprezintă o practică internaționala și nu sunt obligatorii;
În situația în care turistul are cerințe speciale, cum ar fi dar fără a se limita la: camere alăturate sau cu o anumita localizare,
meniu special, acestea vor fi cu titlul de solicitare către prestatori, dar nu vor fi considerate confirmate decât în măsura
posibilităților de la fața locului;
Condițiile de comercializare sunt valabile în momentul înscrierii și se pot modifica în funcție de politica hotelierilor și a
companiilor aeriene;
Schimbarea perioadei, a hotelului sau a destinației este considerată anulare (cu penalizările aferente) și refacerea rezervării în
noile condiții de comercializare și de preț.
Prezentul document constituie anexa la contractul de prestări servicii.

FOARTE IMPORTANT:
Oferta este valabilă în limita disponibilităților și poate fi confirmată doar în momentul rezervării ferme.
Recomandăm încheierea asigurărilor medicale și STORNO.
Consultanții The Lounge pot personaliza oferta în funcție de cele mai exigente cerințe ale dumneavoastră.

Termene de plată:
• 60% din prețul pachetului de călătorie la înscriere;
• 40% din prețul pachetului de călătorie cu minimum 30 zile înaintea plecării.

CONTACT
Telefon: +40770 511 004

Email: office@the-lounge.ro
Website: www.the-lounge.ro

Facebook: The Lounge

http://www.politiadefrontiera.ro/
mailto:office@the-lounge.ro
http://www.the-lounge.ro/
https://www.facebook.com/The-Lounge-105125595195730
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