
بولجدا بحيرة على المنزلية المراكب – "فلو"

منزل لتشبه مصممة فاخرة منزلية مراكب ، سريالنكا يف مرة الول عنرب جمموعة لك حتضر
، سـلس تدفق على بوجلـدا حبـرية طـول على البحرية املغـامرة يف تقليدي،ابتدىء سـريالنكي

املدينة. حياة من مثالًيا مالًذا ويعد ، احلديثة التصاميم مع السريالنكي الرتاث دمج وذلك

والتزجل الربية احلياة ومشاهدة الطيور ومشاهدة الصحية بالعالجات االستمتاع ميكنك
باملناظر االستمتاع ميكنك إقامتك. أثناء األخرى املثرية واألنشطة واألنابيب املاء على

حبرية أكرب طول على تنزلق بينما درامية جزيرة يف الشمس غروب مشاهدة أثناء احمليطة
. اجلزيرة يف العذبة للمياه

https://staahmax.staah.net/bookings/indexpackdetail?propertyId=Nzk5&chec

kIn=04/30/2019&checkOut=05/01/2019&m_currency=LKR&display=firm

وأصيلة محلية -اساليب التصميم
سريالنكي منزل خصوصا االستعمارية العمارة من مستوحاة قواربنا ان
" القارب خارج تزيني التقليدي.وان النكا سري -منزل بوالوى املسمى تقليدي
املعروفة خشبية ومنحوتات مزينة، عتيقة أثاث مع بوالوى ليشبه تصميمه مت قد ، فلو"

" . لليس مل " ب
الطبيعة يف انغمس و نوعها. من فريدة لتجربة املتأللئة بوجلدا حبرية مياه طول على تطفو

الفاخر. البيت قارب إىل "فلو" يرشدك بينما

اآلن احجز



اإلقامة

متتزج لنفسك. بأكمله القارب امتالك أو الكوخ) كابينة( يف اإلقامة خيار "فلو" لك يوفر
غرفة. كل تزين اليت العتيقة األثاث مع والرفاهية الراحة

الترف في -(تطفو (الكوخ الكابينة
الطراز على مبفروشات كابينة كل تكتمل و جيدا جتهيزا وجمهزة فسيحة كابينة لدينا
للضيوف ميكن للكتابة، ومكتب ديوان و أدراج ذات خزانة ذلك يف مبا االستعماري
حوض أو أعمدة بأربعة كبري سرير من إما ، البحرية على ساحرة بإطالالت االستمتاع
تكون أن لضمان احلديثة الراحة بوسائل الكابينة جتهيز مت وكذلك مستقل، استحمام

. وممتعة مرحية إقامتك
. الفاخر والسكن الالمعة الدرجة من اخلدمة من مثايل مزيج "الفلو" ان و

مساء : 14:00 الدخول موعد
:صباحا 10:00 اخلروج موعد

والمرافق الميزات

"الفلو". يف إليه حتتاج ما كل على حصولك لضمان الغرفة يف الراحة وسائل إضافة يتم

القارب مرافق

أدراج ذات خزانة ، لألمتعة رفوف ، البحرية على إطاللة ، أعمدة بأربعة سرير

بار ميين ، والتلفزيون الكتابة مكتب ديوان



التكييف ، والقهوة الشاي صنع مرافق

النوم غرفة النعال، ، البشاكري ، النظافة أدوات ، املروحة

املطر دش ، االستحمام حوض

الرائعة الخدمات من مجموعة

األسّرة ترتيب خدمة ، الغرفة مرافق ، الغرف خدمة

السبا عالجات ، الطلب عند الطعام تناول ، فاي الواي خدمة

السيارات وقوف مرافق ، اخلاصة للمناسبات كعكة ، النجاة سرتات

الخبرة

انتظاركم في المثيرة والرحالت المثيرة األنشطة

شـيء هناك معنا. إقامتك أثناء للبدء املثرية واملغامرات املثرية األنشـطة من جمموعـة عنبر" فلو لك" يقدم
حبــــرية يف تـزدهر الـيت واحليوانـات النباتـات مـــن الغريبـة ا موعـــة يف الغـــوص الطبيعـــة لعشـــــاق للجميـع،ميكن

التماسيح. ارتقاب ملسؤوليات الطيور مشاهدة رحالت يف يشرع حيث ، وحوهلا بوجلودا

أن لـدينا الطبيعــة عــامل سيســــعد ، امللونـة والنباتـات الربيـة احليوانـات عــن املزيـد معرفـة يف ترغــب كنـت إذا
اخلاصة. األنواع هذه اكتشاف على ويساعدك مغامراتك يف يرشدك

إىل اإلثارة عـن الباحثون يسـعى ، القوارب وركـوب األمسـاك صـيد إىل اهلوائي والتزجل املاء على التزجل مثل
املتعة من مناسبة كمية ستضيف واليت ، األدرينالني تضخ اليت املائية الرياضات من كبرية جمموعة اكتشاف
على بوجلــودا حبـرية طـول على رحلة يف املناســبواالبتداء الوقت يف الوراء إىل خطـوة اختـاذ يومـك. إىل



تكشف اليت الساكنة املياه عرب برفق "اوروا" ينزلق بينما بطيئة بوترية احلياة جتربة تقليدي. قارب "اوروا"
حولك. الربية احليوانات من متنوعة جمموعة عن

تجاربنا استكشف

لديك! املفضل االختيار

املائية جة الدرا ركوب ، املاء على التزجل التقليدي، " "اوروا قارب ركوب

التماسيح الطيور،ارتقاب مشاهدة مع السمك صيد املائية، القوارب مضخة ركوب

الموقع
بوجلدا البحرية طول على "يقع "الفلو

املدينة صــخب مـن اهلـروب يف يرغـب شـخص ألي مثالًيا "الفلو" يعترب
املعروف ومن عليهـا، بنيت اليت الفاخرة املنزلية احمليطـة ا،وبالقوارب اهلادئة املياه بسـبب
كالوتارا مدينة يف تقع وهـي بوجلـدا حبـرية هـي النكـا سـري يف العذبة للمياه حبـرية أكـرب أن

اجلنوبية.
منطقة ثلثي من يقرب ما البحرية وتضم بيليانداال إىل أنغورواتوتا من بوجلدا البحرية متتد
بالتماسيح مزدهر مكان وهي الغريبة واحليوانات بالنباتات غنية البحرية ان ايضا و كالوتارا.

والطيور،
هذه ملشاهدة البحرية إىل يتوجهون العامل أحناء مجيع من الطيور مشاهدة عشاق وان

العذبة املياه من مربعًا كيلومرتًا 374 حوايل بوجلدا البحرية تغطي امللونة. ا نحة املخلوقات
املاحلة. واملياه



الرحالت حزم لعرض اآلن الكتاب زر على انقر
لدینا !البحریة
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