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Gjør reisedrømmen til drømmereisen og opplev Maldivenes
fortryllende og eksotiske øyrike med hvite bountystrender,
asurblåe laguner, lunket vann og et rikt og spennende maritimt
liv. Sun Siyam Vilu Reef er et virkelig barfots luksusresort som
byr på en ultimat badeferie i eksklusive omgivelser midt i det
Indiske Ocean.
Resortet er omgitt av noen av de beste korallrev på Maldivene og
med forføreriske, kritthvite sandstrender rammet inn av svaiende
palmer, kommer dere nesten ikke nærmere paradisfølelsen.
Senk skuldrene og tempoet, slapp av og nyt de avstressende
behandlingene på spaet, og gled dere til den nesten meditative
utsikten fra suiten eller villaen. Når mørket senker seg over
atollen, tryller kokkene den ene utsøkte rett fram etter den andre,
og den kunstneriske presentasjonen er et fryd for øyet. Før
dagen rundes helt av, anbefales det å ta en drink under den
forbløffende og tettpakkete stjernehimmelen.

Romantisk badeferie

Kulinariske matopplevelser

Fantastiske vinmakinger

Dagsturer til andre øyer

Par-opplevelser på spaet



Dagsprogram

no
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Dag 1: Avreise Norge
I dag starter dere denne fortryllende reisen til Maldivene
og dere reiser fra Norge. Det vil være en mellomlanding
underveis og dere ankommer Maldivene i morgen.

Måltider inkludert: Servering om bord på flyet

Dag 2: Ankomst
Maldivene
Dere lander på flyplassen ved hovedstaden Malé og
fortsetter reisen med sjøfly som tar dere direkte til
hotellet. Nyt den spektakulære flyturen over Maldivenes
utrolige øy-hav.

Dere ankommer hotellet og her skal dere tilbringe de
neste 7 nettene på dette fantastiske 5-stjernes hotellet
Sun Siyam Vilu Reef.

Måltider inkludert: 'All Inclusive'
Overnatting: Sun Siyam Vilu Reef

Dag 3 - 8: Opphold på Sun
Siyam Vilu Reef
Nyt noen fantastiske og minnerike dager på Siyam Vilu
Reef som, utover nydelige strender og avslapping, byr på
spennende aktiviteter, de fleste inkluderte, og god
underholdning.

Dykking
Uansett om dere er erfarne dykkere eller nybegynnere,
vil hotellets Sun Diving School tilby spennende og
tilrettelagte dykketurer. Utforsk revet som ligger bare 30
meter fra stranden eller beveg dere ut på dypere vann og
utforsk de undersjøiske grottene og koralldekte
skipsvrakene.



Utsikt fra Aqua Villa
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Utflukter
Bli med på øyhopping og velg mellom forskjellige turer
med katamaran eller tradisjonell dhoni-båt. Utvid
eventyret med en piknik som dere kan nyte fra et
'hemmelig' sted på ei øy, og se hvor mange delfiner dere
kan få øye på under lunsjen.

Vannsport
Maldivenes uimotståelige vann byr på noe for enhvers
smak, uansett erfaringsnivå. Her er dere noe for dere
som søker adrenalinkicket og for dere som ønsker å
utforske lagunen i fred og ro. Dra på kanotur, lær å
vindsurfe eller prøv en tur i en stor badering eller på en
bananbåt.

Kino under stjernene
Hvis dere hører til de som elsker å gi seg hen til en utrolig
filmopplevelse, da er de varme, maldiviske kveldene som
skapt for nettopp dette. Hotellet har nemlig en utrolig
utendørs kino, så her er det bare å se frem til en
fantastisk filmopplevelse under den funklende, mørke
stjernehimmelen. Det er gratis popcorn og drinker, så her
er det lett å komme i den rette stemningen.

Spa & Wellness
Med en utrolig tilgang til velvære, omfavner behandlerne
de østerlandske tradisjonene. Book en behandling med
en av spesialistene og velg mellom terapeutisk
aromaterapimassasje og tradisjonelle ayurvediske
ritualer.

Måltider inkludert: 'All Inclusive'

Overnatting: Sun Siyam Vilu Reef

Dag 9: Avreise Maldivene
Dere blir flydd tilbake til flyplassen ved Malé med sjøfly
og herfra går turen videre hjemover til Norge. Det vil
være en mellomlanding på veien og dere ankommer
Norge dagen etter.

Måltider inkludert: Frokost på hotellet, servering om
bord på flyet.

Dag 10: Ankomst Norge
Dere ankommer Norge i løpet av dagen.

Måltider inkludert: Servering om bord på flyet

Sun Siyam Vilu Reef
Sun Siyam Vilu Reef ligger på sin helt egne øy omgitt av
noen av de beste korallrev på Maldivene. Med sine
kritthvite strender og den asurblåe lagunen er dette den
perfekte ferieopplevelsen, uansett om dere drar som par
eller som familie.



Aqua Villa
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Innkvartering

Beach Villa
En 76 m2 stor villa som ligger direkte på stranden, kun
noen få skritt fra lagunen. Det delikate lyse interiøret
står i kontrast med de mettede tropiske fargene, og
villaen byr på en king size dobbeltseng, en day-bed,
utendørs bad med regnfallsdusj, så vel som en utendørs
terrasse med liggestoler og spiseplass.

Sun Aqua Pool Villa
Er 78m2 stor, og blant de mest ettertraktede, villaene på
øya. Villaen har et stort, privat basseng og et veldig stort
utendørsareal komplett med en sala, som er en form for
seng formet som ei maldivisk 'gynge', hvor dere kan rolig
og avslappet ligge å vugge. Villaen har en king size
dobbeltseng, day beds og et utendørs bad med
frittstående badekar og to dusjer.

Reef Villa
En 78 m2 villa som er plassert i lagunen med en 'swim up'
plattform, som gir lett adgang til lagunen. På terrassen
finner dere solsenger, spiseplass og deres eget private
boblebad hvor dere kan nyte den spektakulære utsikten.
Soverommet har en king size dobbeltseng og badet har et
separat badekar og regnfallsdusj.

Aqua Villa
En 90 m2 villa som ligger over lagunen med infinity
basseng, hengekøye over vannet og en stor utendørs
terrasse med adgang direkte til lagunen. Store
skyvedører av glass gir villaen et deilig naturlig lys og

badet har et frittstående badekar og en separat dusj.

Restauranter og barer på
Sun Siyam Vilu Reef
Det er en rekke flotte restauranter på øya:

Aqua
Aqua er en levende gastrosted hvor dere kan slappe av
og lade opp batteriene fra morgen til sent på kvelden.
Dagen på restauranten starter med en strålende
frokostbuffet, inkludert deilige wienerbrød fra hotellets
egen baker, og er et utmerket sted å starte dagen på.
Kom tilbake til lunsj eller middag og nyt utsøkte
matklassikere fra det vestlige kjøkken og lokale
spesialiteter fra Maldivene.

The Spice
The Spice er en herlig restaurant hvor dere om dagen kan
nyte klassikere fra det italienske kjøkken - fra
velsmakende pizzaer til den perfekte tiramisu. Når solen
går ned omdannes restauranten til en praktfull indisk
restaurant med autentiske karryretter og ferskt nanbrød.
Nyt en middagsbuffet som tar dere med på en kulinarisk
reise gjennom det indiske smaksuniverset.

Well Done
Det er ingen tvil om at det å nyte et godt og ferskt fiske-
og skalldyrsmåltid er noe helt spesielt når det inntas på



Aqua Villa
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stranden. Bedre råvarer kan man nesten ikke oppdrive,
med fersk fangst og med alt av krydder, urter og
grønnsaker som dyrkes i hotellets egen organiske hage
blir prikken over i'en satt, og her er det bare å nyte de
utsøkte smakene og duftene.

Wine Cellar
Har dere alltid drømt om å lære mer om vin, vindruer
m.m., så deler hotellets egen sommelier gjerne av sin
kunnskap. Dette foregår i hotellets egen vinkjeller hvor
dere, utover å smake på edle dråper, får en innføring i
vinens komplekse verden. Det serveres små snacks og
godbiter til vinen.

Destination Dining
Ingen ønsker er for store for hotellets personale, når det
kommer til spesielle behov som f.eks. ved en bursdag,
merkedag eller lignende. Så hvis det frister med en lett
lunsj ute i lagunen, en BBQ middag direkte på stranden
ved solnedgang, en romantisk middag på deres terrasse
eller noe helt annet, så vil de gjør alt for at deres ønske
går i oppfyllelse og blir til virkelighet.

The Nautilus
The Nautilus er baren hvor dere lener dere tilbake og
nyter utsikten av det Indiske hav, mens bartenderne
mikser perfekte drinker. Her kan dere også komme i
badetøy, så dere kan ta en dukkert i lagunen mellom
deres drinker. Ved solnedgang er det ingen bedre steder
på øya å være, enn akkurat her.

Positive Energy

Positive Energy er steder hvor dere kan velge mellom
deilige tropiske fruktshakes, iskalde cocktails og
vitaminfylte smoothies. Alt serveres bassenget og bragt
direkte til solsengen deres. Menyen er designet til å
gjenoppbygge kroppen og berolige sinnet.

Emerald All Inclusive - hva
er inkludert
Oppholdet inkluderer 'Emerald All Inlclusive', hvor dere
nyter det som er godt for både kropp og sjel. Ut over
gratis mat og drikke på resortets fantastiske
restauranter og hyggelige barer, er det inkludert en
gratis utflukt, vannsportaktiviteter, snorkling, kulturelle
arrangementer så vel som bruk av privat lounge ved
sjøflyterminalen i Malé.



Priser og avganger
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Reiseperiode Mai  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Emerald All Inclusive

Beach Villa
31 998,00 NOK

Reef Villa
36 098,00 NOK

Sun Aqua Pool Villa
37 348,00 NOK

Aqua Villa
42 648,00 NOK

Reiseperiode Juni-juli  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Emerald All Inclusive

Beach Villa
38 998,00 NOK

Reef Villa
42 998,00 NOK

Sun Aqua Pool Villa
44 248,00 NOK

Aqua Villa
49 548,00 NOK

Reiseperiode August-september  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Emerald All
Inclusive

Beach Villa
31 998,00 NOK

Reef Villa
36 098,00 NOK

Sun Aqua Pool Villa
37 348,00 NOK

Aqua Villa
42 648,00 NOK

Reiseperiode Oktober-desember  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Emerald All
Inclusive

Beach Villa
32 698,00 NOK

Reef Villa
36 848,00 NOK

Sun Aqua Pool Villa
38 148,00 NOK

Aqua Villa
43 648,00 NOK
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Reiseperiode Januar-april  - Pris per person i delt dobbeltrom - fra kr. | Emerald All Inclusive

Beach Villa
40 598,00 NOK

Reef Villa
43 248,00 NOK

Sun Aqua Pool Villa
46 548,00 NOK

Aqua Villa
50 448,00 NOK



Hva er inkludert i prisen?

no
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Bestill din
neste reise
Få personlig rådgivning fra våre
reiseeksperter som har mange
års erfaring og kjennskap til våre
destinasjoner

Ring 23 10 23 80

                Bestill                

Vi sitter klar på telefonen
mandag - fredag fra kl. 8.30 - 16.30

Fly t/r inkl. skatter og avgifter

Flytransport t/r flyplass-hotell med sjøfly

7netter på Sun Siyam Vilu Reef

Emerald All Inclusive

Reiseforsikring

Green tax på 6 USD per person per nat betales
ved ankomst til hotellet

Visum/innreisetillatelse (les mer her)

Vaksiner (kontakt egen lege)

tel:23102380
https://www.benns.no/asia/maldivene/sun-siyam-vilu-reef-pa-maldivene-86923?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asia/maldivene/sun-siyam-vilu-reef-pa-maldivene-86923%3E
http://www.benns.no/viktig-informasjon

