
 

Maldivler Turu 

 

 

Maldivler birçok gezginin tercih ettiği tropik bir cennettir ve tropikal bir tatil için benzersiz olanaklar 

sunar. Hindistan’ın güneyinde yer alan bölge iki adet minik yerleşim yeri bulunan adadan ve 

neredeyse bin adet insan ve yerleşim yeri olmayan adadan oluşmaktadır. Geniş bir alana yayılan 

nüfusuyla Maldivler parlak mavi gökyüzü altında keşfedilmeyi bekleyen büyüleyici bir kültüre sahiptir. 

Plajlar olağanüstü güzelliktedir ve kristal kadar net tertemiz mavi suları tüm davetkarlığıyla sizi 

beklemektedir.  

Club Med Kani tesisine ek olarak komşu lüks ve tasarım harikası olan Club Med Finolhu Villalarını da 

keşfedebilirsiniz. Premium Her Şey Dahil konsepti ile sizlere sunulan tesislerimize vizesiz ve THY direkt 

uçuşlar ile kolayca ulaşabileceksiniz. 

 

Kani 

Uzaktan bakıldığında Kani, turkuaz rengi suların üzerinde konumlanmış bir bahçe adası gibi 

görünmektedir. 

Hint Okyanusu'nun dalışa davet ettiği şeffaf suları ve insanın gözünü alan bembeyaz kumlu plajı ile 

adeta bir inciyi andıran Kani 75 adet su üzeri terasli suitleri ile gökyüzünden bakıldığında adeta deniz 

üzerinde büyüyen bir palmiyeyi andırır. 

Sonsuz turkuaz oyun alanımızdaki eğlenceli aktivit… 

Özel plajların 2 kilometre uzunluğa ulaştığı, deniz yaşamıyla iç içe ve heyecan dolu su sporlarıyla 

aileleri bekleyen her şey dahil Club Med Kani tesisinin sonsuz olanakları sayesinde aileler her türlü 

tutkunun peşinden gidebilir. 

Sizin için aktiviteler! 

Tesisinizde konaklamanıza dahil 28 adet aktivite dahil adet sunuluyor. Ayrıca diğer 49 adet isteğe 

bağlı aktivite adedi de bu sayfada keşfedebilirsiniz. 



 

Çocuk ve Genç Klupleri 

Yumuşak kumlar ve turkuaz denizde başka bir dünyanın tadını çıkarın. Şnorkel, dalış gözlükleriniz ve 

paletlerinizle lagünü keşfedin. Beyaz kumlar üzerinde eğlenmenin tadını çıkarın. Hindistan cevizi 

ağaçlarının arasında beraber yeni deneyimler yaşayın. Çocuklarınız ördeklerin suya girdiği gibi koşa 

koşa Kani'ye gidecekler. 4-10 ve 11-17 yaşları arasındaki genç kaşiflerin eğlenmesini sağlayan Mutlu 

Çocuklar Köşesinde ufuklarını genişletecekler. Sunulan aktiviteler: resim, aşçılık dersleri, uçan trapez* 

ve katamaranla açılma. G.O®'ları tarafından desteklenen çocuklar unutulmaz bir tatil için bir derse 

kaydolacaklar. 

*Yemek zamanlarında çocuklardan aileleri sorumludur. 

 

Finolhu Villaları 

Maldivlerde su üstü villanızın sunduğu zenginlik… Maldivler’in kalbinde mükemmel ve romantik tatil 

sizi bekliyor. Club Med Finolhu Villalarında panoramik manzaralar, sualtı keşifleri ve rahatlatıcı 

hazlarla en iyi deneyimleri yaşayacaksınız. Sizin için bu tatili hayatınız boyunca unutamayacağınız bir 

deneyime dönüştürmemize izin verin. 

Özenle korunmuş Gasfinolhu adasındaki yeni doğa dostu villalarımızı keşfedin. Mükemmel bir doğaya 

sahip 5 hektarlık bu adaya kurulmuş yalnız çiftlere özel 52 şık villa Maldivler’in doğal çekiciliğini ve 

modern lüksün mükemmel uyumunu size sunuyor. 

Ayrıca 5 dakikalık mesafedeki Club Med Kani’nin tüm imkanlarından yararlanabilirsiniz. 

 

Başınızı döndürecek güzelliklerin içinde tatilinizi geçirin 

 

Konaklama  

Les Villas de Finolhu’yu tarif ederken “en”leri kullanmamak imkânsızdır. Doğal ortamın güzelliği eşsiz 

bir atmosfer oluşturur. Denizdeki yaban hayatı seviyorsanız sütunların üzerinde konumlandırılmış 

olan villalardan birini tercih edebilirsiniz. Benim neşemi kum yerine getirir diyorsanız sahildeki villaları 

seçebilirsiniz.  

Şimdi sıra diğer seçimde… Gün doğumunun mu yoksa gün batımının mı manzarasını izlemek 

istersiniz? 

Dikkat: Bu villalar hareket kabiliyeti kısıtlı konuklarımızın erişimine uygun değildir. 

Sizin için aktiviteler! 

Tesisinizde konaklamanıza dahil 27 adet aktivite dahil adet sunuluyor. Ayrıca diğer 45 adet isteğe 

bağlı aktivite adedi de bu sayfada keşfedebilirsiniz. 

 

 

 


