
MALEDIVY – relaxačně poznávací okruh II. –
OBSAZENO!!! (MAL02)

cena 35.900 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 program zájezdu
 ubytování ve 3*+ a 4* hotelích
 polopenze (snídaně a večeře)
 transfery – lodě
 výlety viz program
 český průvodce a delegát
 pojištění CK proti úpadku







MALEDIVY

Jedinečný relaxačně-poznávací zájezd s českým servisem!

OKRUH č. 2

Alif Dhaal Atoll & Vaavu Atoll & North Male Atoll

Vydejte se na dech beroucí Maledivy s česky hovořícím
průvodcem!

Prozkoumejte 3 atoly, 7 obydlených ostrovů a 2 neobydlené
za 10 dní pobytu!

CENA 35.900 Kč / os.

(cena nezahrnuje zpáteční letenky)

Za dobrodružstvím a šnorchlováním se žralokem obrovským na Alif Dhaal &
parádním relaxem a super šnorchlováním na Vaavu Atoll & za poznáním všedního
života na North Male Atoll.

Termín č. 1 

Přílet na Maledivy: 4. 11. 2016 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 13. 11. 2016, libovolně. Možnost prodloužení pobytu o resorty či
jiný ostrov.

Termín č. 2

Přílet na Maledivy: 5. 12. 2016 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování



zajistíme.

Odlet z Malediv: 14. 12. 2016, libovolně. Možnost prodloužení pobytu o resorty či
jiný ostrov.

 

Délka pobytu: 9 nocí (10 dní)

Počet osob: 16 osob (8x2lůžko)

Ubytování: 3*+ a 4* hotely s polopenzí

Doprava: soukromá rychlo loď

 

3 atoly, 6 obydlených ostrovů (2 dobrovolné výlety), 2 neobydlené, to je 8 (6)
ostrovů a s letištěm 9 (7) ostrovů za 10 dní. To vše je možné pouze tehdy, máte-li
soukromý transfer a to my máme. Standardními trajekty se tato tour nedá
naplánovat a ani zorganizovat. Vše je plánované s pomocí našich partnerů. Nikdo
jiný Vám podobnou zkušenost nenabídne. Jsme jediní, kdo něco takového nabízí!
Zažijte něco, co zatím ještě nikdo nezažil. Maledivy s českým průvodcem a takto
dobrodružné mají v ČR i v SK premiéru.

Úvodem k programu. Briefingy jsou čistě dobrovolné, pokud se někdo nebude chtít
účastnit, nemusí. Je to čistě jenom na něm. Volného času na relax a koupání
budete mít dostatek. Pobyt je naplánován tak, abyste se moc neunavili, něco
poznali, zažili a zároveň si také odpočinuli. Jedeme se bavit, poznávat, užívat si a
odpočinout si.

UBYTOVÁNÍ:



Ostrov Dhigurah, Alif Dhaal atol: hotel TME Retreat Dhigurah 3*+ (kategorie:
Nalaveshi)

Ostrov Thinadhoo, Vaavu atol: hotel Plumeria Boutique 4* (Super Deluxe, budova
Boutique)

Ostrov Hulhumale, severní Male atol: hotel H78 4*

Ubytování ve všech penzionech a hotelech je ve dvoulůžkových pokojích

● všechny penziony i hotely mají:
● restauraci
● recepci
● služby praní prádla a servis s tím spojený
● a další
● dvoulůžkový pokoj s vlastní koupelnou má:
● klimatizaci
● stropní ventilátor
● mini bar
● trezor
● ručníky – koupelnové/plážové
● povlečení
● televizi
● fén

PROGRAM:

Den č. 1

● přílet do 12 h.
● z letiště přesun rychlo lodí na ostrov Dhigurah (2 h. 15 minut)
● cca do 15:00 h., počítáno s rezervou, příjezd na Dhigurah.
● ubytování se a rychlý briefing (10 min.)
● relax
● 19:00 h. společná večeře
● briefing, seznámení se s programem pobytu, povídání si o Maledivách

Den č. 2



● snídaně
● 9:30 h. Dhigurah Tour, vesnice, bikini pláž
● relax, volný program, možnost využití lázní – Spa
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 3

● snídaně a rychlý briefing (10 min.)
● 9:00 h. odjezd na půldenní výlet, šnorchlování nebo za příplatek potápění na

2-3 různých lokacích a to, kvůli čemu na Dhigurah jedeme, Whale Shark, tedy
býložravý žralok obrovský

● relax, volný program
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 4

● snídaně a rychlý briefing (10 min.)
● 9:00 h. odjezd (10 min.) na druhý konec ostrova Dhigurah, relax a piknik
● relax, volný program
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 5

● snídaně
● 9:30 h. přejezd (cca 20 min.) na ostrov Thinadhoo
● ubytování se a rychlý briefing (10 min.)
● prohlídka ostrova (cca 1 h.), bikini pláž
● relax, volný program, šnorchlování kolem ostrova, možnost vodních sportů
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 6

● snídaně
● 9:00 h. odjezd na celodenní výlet, šnorchlování na 2-3 různých lokacích, oběd

formou pikniku/BBQ na neobydleném ostrově
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 7



● snídaně
● možnost výletu na obydlený ostrov Felidhoo nebo Fulidhoo nebo volný program,

dle dohody skupiny
● volný program
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 8

● snídaně
● volný program, možnost potápění, vodních sportů, relaxace na pláži,

šnorchlování z pláže
● rybolov při západu slunce
● večeře – BBQ na pláži s tradiční maledivskou BoduBeru skupinou. Doufejme,

že při rybolovu něco chytíme
● briefing (dle potřeby)

Den č. 9

● snídaně
● volný program
● 16 h. odjezd na Hulhumale (1 h. 15 min.)
● ubytování se a rychlý briefing (10 min.)
● relax
● 19:00 h. večeře na pláži
● briefing (dle potřeby)

Den č. 10

● snídaně na pláži a rychlý briefing (10 min.)
● dále program dle Vašich časů příletů a odletů
● dopolední odlety, kterých bývá minimum, mají volný program na Hulhumale a

cca 1 hod a 45 min. před odletem je speciální letištní taxi zaveze na letiště.
● večerní a noční odlety se spolu se mnou (v 10:00 hod. dopoledne) vydávají na

prohlídku hlavního města Male (cca 3 hodiny)
● dle časů odletů, cca 1 hod a 45 min. před odletem, odjezd speciálním taxi na

letiště.

Výlety, exkurze a stravování na pláži, budou záležet na počasí. Doufejme ale, že
bude azuro každý den.

Možnost prodloužení pobytu před i po společné tour. První možností je pobyt na



ostrově Hulhumale a celodenní výlety na luxusní resort anebo rovnou na resortu pár
nocí.

Průvodkyní a delegátkou Vám v průběhu cesty bude Češka, která je vdaná za
Maledivce a již 7 a půl roku žije střídavě na Maledivách a v Praze. Procestováno
má 72 maledivských ostrovů!

Všechny fotografie jsou autentické, focené přímo průvodkyní při jejích cestách.
Jsou to reálné fotografie z míst, které navštívíte a sami se jistě přesvědčíte, že
zdejší nádherná příroda nepotřebuje žádné úpravy pomocí počítačových programů.

Na všech ostrovech nebo v jejich blízkém okolí se nachází lékař, policejní stanice,
obchody se všemi druhy potravin či restaurace.

Vízum obdržíte zdarma po příletu.

Na maledivské ostrovy není třeba žádné očkování.

Vybavení na šnorchl si můžete přivézt vlastní, případně si ho zapůjčit v místě od
3-6 USD / den.

Důležité doporučení je opalovací krém s faktorem 50 – nutný především
při několika hodinovém šnorchlování, vhodné je např. i triko s dlouhým
rukávem, které ochrání záda a krk.

Pro koho je tento zájezd vhodný?

● pro osoby nehovořící anglicky
● osoby, které preferují cestování ve skupině
● osoby, které při své dovolené rádi poznávají nové věci, místa a kultury
● osoby, které mají rádi přírodu
● osoby, které milují šnorchlování
● osoby, které milují odpočinek



● skupiny osob, páry i rodiny

TAK POJEĎTE S NÁMI A POZNEJTE KRÁSY NÁDHERNÝCH OSTROVŮ S
KŘIŠŤÁLOVĚ ČISTÝM MOŘEM, AZUROVOU OBLOHOU A BÍLÝM PÍSKEM!

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 702047307

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:702047307


Ceník

CENA:34900 Kč / osoba

cena je za 1 osobu na dvoulůžkovém pokoji za celý pobyt, včetně polopenze,
dopravy a zmíněných exkurzí a aktivit.

Možnost přistýlek dospělých i dětí. Maximální obsazenost pokojů jsou 3 dospělé
osoby nebo 2 dospělé osoby a 1 dítě. Dítě do 4 let na posteli s rodiči zdarma.

Třetí osoba – dospělý: 85 % z ceny

Třetí osoba – dítě (4-12 let): 60 % z ceny

Obsazenost jednou osobou: na dotaz

Cena zahrnuje výše zmíněný program, ubytování s polopenzí (snídaně a večeře),
transfery – lodě, zmíněné výlety, představení a českého průvodce na Maledivách.

Cena nezahrnuje zpáteční letenku z ČR nebo SK na Maledivy a zpět – tu Vám v
případě zájmu zajistíme.

Termín č. 1

Přílet na Maledivy: 4. 11. 2016 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 13. 11. 2016, libovolně. Možnost prodloužení pobytu o resorty či
jiný ostrov.



Termín č. 2

Přílet na Maledivy: 5. 12. 2016 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 14. 12. 2016, libovolně. Možnost prodloužení pobytu o resorty či
jiný ostrov.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
info@villasresorts.cz
tel. 702047307

http://www.VillasResorts.cz
mailto:info@villasresorts.cz
tel:702047307
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