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10 dage

Ring 65 65 65 65 salg@benns.dk www.benns.dk

da

Gør rejsedrømmen til drømmerejsen, og oplev Maldivernes
eksotiske ørige med hvide bountystrande, laguner med
turkisfarvet, lunt vand og det rige marineliv ved koralrevene. Sun
Siyam Vilu Reef er et sandt barfods luksusresort, der byder på
ultimativ badeferie i eksklusive omgivelser midt i det Indiske
Ocean.
Resortet er omgivet af nogle af de bedste koralrev på
Maldiverne, og kokospalmerne svajer let i brisen ved de
kridhvide sandstrande, hvor I kan være heldige at se en hejre
eller eremitkrabbe på vej til morgenmad. Sænk skuldrene og
tempoet, slap af med og nyd afstressende behandlinger i Spa'en
og nyd den nærmest meditative udsigt fra jeres suite eller villa.
Når mørket sænker sig over atollen, tryller kokkene den ene
lækre ret frem efter den anden og anretter maden kunstfærdigt
på tallerknerne, inden afslutningen på en perfekt dag, som
passende kunne være med en drink med udsigt til millioner af
stjernerne på den kulsorte nattehimmel.

Romantisk badeferie

Kulinariske madoplevelser

Fantastiske vinsmagninger

Dagture til andre øer

Par-oplevelser i spaen



Dagsprogram
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Dag 1: Afrejse fra
Danmark
Der er afrejse fra Danmark mod Maldiverne. Der vil
være et flyskifte undervejs.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Dag 2: Ankomst til
Maldiverne og resortet
Efter ankomst til Maldiverne forsætter rejsen med
vandflyver direkte til resortet.

De næste 7 nætter skal I opholde jer i de eksotiske
omgivelser på det 5-stjernede resort Sun Siyam Vilu
Reef.

Måltider inkluderet: Alle måltider
Overnatning: Sun Siyam Vilu Reef

Dag 3-8: Ophold på Sun
Siyam Vilu Reef
Nyd dagene på Sun Siyam Vilu Reef, der ud over
afslapning på den hvide sandstrand eller ved poolen også
byder på spændende aktiviteter, de fleste inkluderede,
og god underholdning.

Dykning
Uanset om I er erfarne dykkere eller nybegyndere vil
resortets Sun Diving School kunne tilbyde et
dykkerniveau, der passer til jer. Udforsk revet blot 30
meter fra stranden, eller vov jer længere væk for at
udforske undersøiske huler og koraldækkede skibsvrag.

Udflugter
Tag på et ø-hop og vælg mellem forskellige ture med



Udsigt fra Aqua Villa
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katamaran eller en traditionel dhoni-båd. Udvid
eventyret med en picnic, som I kan nyde fra et
'hemmeligt' sted på en ø og se, hvor mange delfiner, I kan
få øje på under frokosten.

Vandsport
Maldivernes uimodståelige vande tilbyder noget for
enhver smag, hvad enten I er erfarne, der søger
aktiviteter fyldt med høj adrenalin eller nybegyndere, der
prøvende skal forsøge sig med, i første omgang, mere
afslappende aktiviteter. Udforsk lagunen med kano, lær
at windsurfe eller prøv en tur i en donutring eller på en
bananbåd.

Biograf under stjernerne
Hører I til dem, der elsker fuldstændig at give sig hen til
en fantastisk film, så er de blide maldiviske aftener som
skabte til netop dette, når hotellets udendørs biograf
tænder op for en fantastisk biografoplevelse under
stjernerne på den kultsorte aftenhimmel. Gratis popcorn
og drinks for at I kan komme i den rette stemning.

Spa & wellness
Med en velovervejet tilgang til velvære omfavner
behandlerne de østerlandske traditioner. Book en
behandling med en af specialisterne, og vælg mellem
terapeutisk aromaterapimassage og traditionelle
ayurvediske ritualer.

Måltider inkluderet: Alle måltider
Overnatning: Sun Siyam Vilu Reef

Dag 9: Afrejse fra
Maldiverne
I bliver transporteret tilbage til den internationale
lufthavn i Malé med vandflyver. Fra Mahé går rejsen
tilbage til Danmark. Der vil være et flyskifte på vejen
tilbage.

Måltider inkluderet: Morgenmad på resortet /
Forplejning ombord på flyet

Dag 10: Ankomst til
Danmark
I ankommer til Danmark i løbet af dagen.

Måltider inkluderet: Forplejning ombord på flyet

Indkvartering på Sun
Siyam Vilu Reef
Sun Siyam Vilu Reef ligger på sin egen ø omgivet af nogle
af de bedste koralrev i Maldiverne. Med hvide
sandstrande og den turkisblå lagune er dette den



Aqua Villa
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perfekte ferieoplevelse, uanset om I er afsted som par
eller som familie.

Indkvartering
Beach Villa er 76 m2 stor villa, som ligger direkte på
stranden kun få skridt fra lagunen. Det lyse hvide interiør
står i kontrast til de mættende, tropiske farver, og villaen
byder på en king-size seng, day-bed, udendørs
badeværelse med Rain shower samt en udendørs
terrasse med liggestole og spiseplads.

Sun Aqua Pool Villa på 78 m2 er blandt de mest
eftertragtede villaer på øen. Villaen har en stor privat
pool og et meget stort udendørsareal, fuldendt af en sala,
hvor sengen er formet som en maldivisk 'gynge', så man
nærmest kan vugges til afslapning og ro. Villaen er
udstyret med en king-size seng, day beds og udendørs
badeværelse med fritstående badekar og to brusere.

Reef Villa på 78 m2 er placeret over lagunen med en
'swim up' platform, der giver jer let adgang til lagunen.
På terrassen finder I solsenge, masser af spiseplads samt
jeres egen private jacuzzi, hvorfra I kan nyde udsigten.
Soveværelset har en king-size seng, og badeværelset har
separat badekar og Rain shower.

Aqua Villa er på 90 m2 og ligger over lagunen med
infinity pool, hængekøje over vandet og stor udendørs
terrasse med adgang direkte til lagunen. Store
glasskydedøre giver villaen et dejligt naturligt lys og
badeværelset har fritstående badekar og separat bruser.

Restauranter og barer på
Sun Siyam Vilu Reef
Aqua - overdådig buffet og koge-øer med
internationale retter
Aqua en en levende gastro-hub, hvor I kan slappe af og
genoplade batterier fra morgen til sen aften. Begynd fx.
dagen starter med en strålende morgenmadsbuffet inkl.
lækkert wienerbrød fra hotellet egen bager. Kom tilbage
hertil for frokost og/eller middag, hvor I kan nyde
madklassikere fra den vestlige verden og specialiteter fra
Maldiverne.

The Spice - italiensk om dagen, indisk om aftenen
The Spice er en herlig restaurant, hvor I om dagen kan
nyde klassikere fra det italienske køkken lige fra sprøde,
velsmagende pizzaer til den perfekte tiramisu. Ved
solnedgang omdannes restauranten til en pragtfuld
indisk restaurant med autentiske karryretter og friskbagt
brød fra en middagsbuffet, der tager gæsten med på en
kulinarisk rejse gennem det indiske smagsunivers.

Well Done - nyd fisk og skaldyr med sand mellem
tæerne og levende musik i baggrunden
Der er ingen tvivl om dette - frisk fisk og skaldyr nydes og
smager bedst direkte på stranden - og det bliver ikke
friskere end her. Alle krydderier, urter og grøntsager
dyrkes i hotellets egen organiske have, og sætter prikken
over i'et på retterne med de intense smage og dufte.

Wine Cellar - fine vine herunder skatkammervine



Aqua Villa
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Har I altid haft lyst til at vide mere om vin, vindruer m.m.
så deler hotellets egen sommelier gerne ud af sin viden.
Dette foregår i hotellets egen vinkælder, hvor I udover at
smage på de ædle dråber og indførelsen i vinens
komplekse verden, nyder små snacks og godbidder som
ledsager til vinen.

Destination Dining - en middag efter jeres hoved
Intet ønske er for stort for hotellets personale, når det
kommer til særlige behov fx. ifm. den særlige lejlighed.
Som om I er til den lette frokost indtaget ude i lagunen,
en BBQ middag direkte på stranden ved solnedgang, en
romantisk middag på jeres terrasse eller noget helt
fjerde, så vil man gøre alt for at jeres ønske kan opfyldes
og blive til vireklighed.

The Nautilus - friskmixede cocktails med udsigt til
havet
The Nautilus er baren, hvor I læner jer tilbage, og nyder
udsigten ud over det Indiske Ocean, mens bartenderne
mixer jeres perfekte cocktails. Her må I komme i jeres
badetøj, så I kan tage en dukkert i lagunen mellem jeres
drinks. Ved solnedgang findes der ingen bedre steder på
øen.

Positive Energy - cocktails og frugtshakes ved pool'en
Posistive Energy er stedet, hvor I kan vælge mellem
lækre tropiske frugt shakes, iskolde cocktails og
vitaminfyldte smoothies, serveret ved poolen og bragt
direkte til jeres solseng. Menuen er designet til at
genopbygge kroppen og berolige sindet.

Emerald All Inclusive -
hvad er inkluderet
Opholdet inkluderer "Emerald All Inclusive", hvor I frit og
kvit kan nyde, hvad der er godt for både krop og sjæl. Ud
over gratis mad og drikke på resortets fantastiske
restauranter og hyggelige barer, er der yderligere
inkluderet en gratis udflugt, vandsportsaktiviteter,
snorkeling, kulturelle arrangementer samt brug af privat
lounge ved vandflyverterminalen i Malé.



Priser og afgange
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Rejseperiode Maj-juni  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Emerald All Inclusive

Beach Villa
29.698,00 DKK

Reef Villa
33.198,00 DKK

Sun Aqua Pool Villa
32.098,00 DKK

Aqua Villa
37.798,00 DKK

Rejseperiode Juli-august  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Emerald All Inclusive

Beach Villa
32.698,00 DKK

Reef Villa
36.198,00 DKK

Sun Aqua Pool Villa
35.098,00 DKK

Aqua Villa
40.998,00 DKK

Rejseperiode September  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Emerald All Inclusive

Beach Villa
29.698,00 DKK

Reef Villa
33.198,00 DKK

Sun Aqua Pool Villa
32.098,00 DKK

Aqua Villa
37.798,00 DKK

Rejseperiode Oktober-december  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Emerald All
Inclusive

Beach Villa
30.298,00 DKK

Reef villa
33.898,00 DKK

Sun Aqua Pool Villa
32.798,00 DKK

Aqua Villa
38.698,00 DKK
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Rejseperiode Januar-april  - Fra-priser i kr. pr. person i delt dobbeltværelse | Emerald All
Inclusive

Beach Villa
37.398,00 DKK

Reef Villa
41.198,00 DKK

Sun Aqua Pool Villa
38.298,00 DKK

Aqua Villa
44.598,00 DKK

Ved rejse i påske og jul/nytår må der forventes en højere pris. Kontakt os for nærmere information.



Hvad er inkluderet i prisen?
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Bestil din
næste rejse
Snak med en af vores
rejseeksperter, som har mange
års erfaring og kendskab til vores
destinationer

Ring 65 65 65 65

                Bestil                

Fly t/r inkl. skatter og afgifter

Transfer fra lufthavn med vandflyver

7nætter på Sun Siyam Vilu Reef

Emerald All Inclusive

Bidrag til Pakkerejsegarantifonden

Rejse- og afbestillingsforsikring

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

Vaccinationer (kontakt egen læge) Læs mere her

Visum/indrejsetilladelse Læs mere her

tel:65656565
https://www.benns.dk/asien/maldiverne/sun-siyam-vilu-reef-i-maldiverne-86010?utm_source=Tour-PDF&utm_medium=referral&utm_content=%3C/asien/maldiverne/sun-siyam-vilu-reef-i-maldiverne-86010%3E
https://www.benns.dk/vigtig-information#vaccinationer
https://www.benns.dk/vigtig-information#pasogvisum

