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A szállodában csak villák várják a vendégeket, méghozzá olyan 
környezetben, amely felülmúlhatatlan. 17 ezer kókuszpálma, hat 
kilométer hosszú képeslap szépségű partszakasz, két kilométeres 
fehér homokos beach.
A stílusosan berendezett lakosztályok szuper tengerparti kilátást 
nyújtanak. A vendégek a legkülönbözőbb étkezési és szórakozási 
lehetőségek közül választhatnak, élvezhetik a CHI Spa szolgálta-
tásait, kihasználhatják a tenger nyújtotta vízisportok lehetőségeit, 
felfedezhetik a szigetet biciklivel és ellátogathatnak még öt kis szi-
getecskére, amelyekre 17 kilométeres áthidaló utak vezetnek.
Azok, akik keresik az egyedit, a különlegeset, kibérelhetnek egy 
luxusjachtot és elkölthetnek egy könnyű ebédet az Egyenlítő vona-
lában. A nyaralóhely egyébként 70 percnyi repülésre található Malé-
tól, Maldiv szigetek fővárosától, és nyolc perces hajóútra a Gan 
repülőtértől, amely az Addu Atollon létesült.
A szállodában ötféle különböző villa foglalható, csodás panorámát 
nyújtva a vendégeknek. A luxus apartmanok iPoddal felszereltek és 
természetesen dokkoló állomás is tartozik hozzájuk. A villák hangu-
lata közel-keleti és indiai beütéseket is tartalmaz.
A koronaékszere a hotelnek a Villa Laalu, két nagy magas boltozatú 
hálószobával, a lakáshoz tartozó kerttel. A nappalihoz légkondicio-
nált étkező rész csatlakozik, s egy csodás verandára is ki lehet lép-
ni. A vendégek 0-24 órában élvezhetik a kényelmi szolgáltatásokat, 
éjjel-nappal rendelhető bármi a villákba.
A villákat kifinomult ízléssel válogatott művészi munkákkal díszítet-
ték, indonéz, Sri Lanka-i és thai szobrok nyújtanak speciális hangu-
latot. ■

Shangri-La’s Villingili Resort and Spa offering guests a stylish experi-
ence in a spacious, all-villa environment, the resort is surrounded by 
lush vegetation, including 17 000 coconut trees, and over six kilome-
tres of coastline with nearly two kilometres of white-sand beaches.
Stylishly furnished accommodation includes private ocean retreats 
and tropical tree house villas – unique to the Maldives – with superb 
views. Guests can enjoy a tempting selection of dining and enter-
tainment facilities, innovative treatments at CHI, The Spa at Shangri-
La, and a variety of aquatic leisure activities, or explore by bicycle 
the five neighbouring islands connected by a 17-kilometre road.  
Those seeking an experience with a difference can enjoy a cruise on 
a yacht with lunch on the equator. The resort is a 70-minutes flight 
from Malé and an 8 minute boat ride from Gan Airport on Addu Atoll. 
From private ocean retreats to tropical tree houses these villas with 
sensational views, accommodation is available in five distinct styles 
that sets them apart from other Maldives luxury villas, each equipped 
with two iPods and a docking station, and many luxurious amenities.  
The mood throughout all these Maldives villas is one of serenity, with 
touches of Middle Eastern and Indian elements.
Spacious, stylish and thoughtfully designed, Villa Laalu is the jewel 
in the resort’s crown, with two large, high-ceilinged bedrooms, an 
extensive garden and everything the discerning guest could pos-
sibly require. Round-the-clock, in-villa dining can be enjoyed in the 
living room with timber-decked verandahs, or in air-conditioned or al 
fresco dining pavilions. 
Carefully selected artworks are on display throughout this exquisite 
villa. The tastefully appointed master bathroom brings the outdoors 
within. A luxurious tub for two is raised from the floor on textured stone, 
with an adjacent cascading water feature and a spa pavilion. ■

Shangri-La’s Villingili Resort and Spa az első olyan luxushotel a Maldív-szigeteken, amely az egyenlítőtől délre fekszik, 
ez ad különlegességet a nyaralóközpontnak.

Shangri-La’s Villingili Resort and Spa is the first luxury resort in the Maldives to be located 
south of the equator, this fact makes it unique.
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