
MALEDIVY – relaxačně poznávací okruh VI.
BŘEZEN 2020 (MAL11)

cena 24.750 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 doprava mezi ostrovy
 polopenze
 český servis
 program
 exkurzya výlety viz program
 pojištění CK proti úpadku



Za šnorchlováním, relaxem a troškou luxusu 

na Noonu atol 

● Odlet z ČR/SK: 18. 3. 2020
● Přílet na Maledivy : 19. 3. 2020 do 9:00 h. dopoledne nebo den předem.

Ubytování zajistíme.
● Odlet z Malediv : 27. 3. 2020 po 17:00 h. Možnost prodloužení pobytu o

resorty či jiný ostrov.
● Přílet do ČR/SK: 28. 3. 2020

Délka pobytu: 8 nocí / 9 dní

Počet osob: 12 osob (6x 2lůžkový pokoj, možné přistýlky)

Ubytování: ostrov Fodhdhoo (Noonu atol), penzion Sabba Beach Suite 3*

Stravování : polopenze (snídaně a večeře formou předem připraveného
menu) (možnost dokoupení plné penze)

Doprava: vnitrostátní let + rychlo loď

3 atoly, 2 a možná 3 obydlené ostrovy, 1 sand bank – mělčina a 1 luxusní resort, to
jsou 4 až 5 ostrovů a s letištěm 5 až 6 ostrovů za 9 dní. To vše je možné pouze
tehdy, máte-li soukromý transfer, který my máme. Uvidíme a zažijeme nejhezčí
obydlený ostrov na Noonu atolu, několik nádherných korálových útesů (možná se
nám podaří spatřit i manty), včetně domácího na Fodhdhoo, který je dechberoucí,
strávíme den na luxusním 5* resortu Sun Siyam Iru Fushi, který opravdu velmi rádi
nabízíme našim movitějším klientům, protože ostrov i služby resortu jsou naprosto
dokonalé a mnohem víc. Po celou dobu s vámi osobně bude Lucie, majitelka
OWH.

Tento okruh je nový.



Program:

Den č. 1 / Čtvrtek, 19. 3. 2020

● přílet na Maledivy do cca 9:00 h. (Emirates a Qatar) anebo o den dříve –
ubytování pro vás rádi zajistíme

● výměna peněz a možný nákup SIM karty
● z mezinárodní letiště Velana přesun pěšky na pár metrů vzdálené vnitrostátní

letiště
● 10:30 h. – 10:00 h. Check-in
● 11:10 h. odlet a následuje necelých 40 min. dlouhý let letadlem (menší letadlo,

nikoliv hydroplán) na ostrov / letiště Ifuru na Raa atolu a poté 20 min. (dle stavu
oceánu) dlouhá jízda rychlo lodí na ostrov Fodhdhoo. V průběhu vnitrostátního
letu uvidíte, v případě dobrého počasí, krásné scenérie a ostrůvky.

● cca do 13:00 h., počítáno s rezervou, příjezd na obydlený ostrov Fodhdhoo.
● přivítání, ubytování se a rychlý briefing
● volný program: relax, koupání nebo šnorchlování
● 18:30 h. večeře a rychlý briefing



1. noc

Den č. 2 / Pátek, 20. 3. 2020

● 8:15 – 9:00 h. snídaně a rychlý briefing
● 9:00 h. Fodhdhoo Tour – průzkum vesnice (60 – 90 min.)
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing

2. noc

Den č. 3 / Sobota, 21. 3. 2020

● 7:30 – 9:30 h. snídaně a rychlý briefing
● 10:00 h. odjezd na sand bank Fohdhipparu – písečnou mělčinu / ostrůvek

vystupující z moře; šnorchlování, koupání a relax
● cca 12:30 h. příjezd ze sand bank Fohdhipparu
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing



3. noc

Den č. 4 / Neděle, 22. 3. 2020

● 7:30 – 9:30 h. snídaně
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing

4. noc

Den č. 5 / Pondělí, 23. 3. 2020

● 7:30 – 8:15 h. snídaně a rychlý briefing
● 8.30 h. odjezd na půldenní šnorchlovací trip na 3 různé korálové útesy, a to Viha

Faru, Thanburudhoo Faru Reef a Thanburudhoo Reef; v případě, že nám shůry
bude přáno, můžeme narazit i na manty

● Cca 12:30 h. příjezd na ostrov
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing

5. noc

Den č. 6 / Úterý, 24. 3. 2020

● 7:30 – 9:30 h. snídaně a rychlý briefing
● 10:00 h. odjezd na luxusní 5* resort Sun Siyam Iru Fushi, kde se můžete koupat,

fotit, šnorchlovat, relaxovat anebo si dát oběd či nějaký ten alkoholický
drink. Cokoliv si na resortu zakoupíte, platíte sami. Vaše útrata na resortu není
součástí ceny tohoto okruhu. Pár hodin na resortu vás ale nezruinuje. ;-)

● 17:00 h. odjezd z resortu
● Cca 17:15 h. příjezd na Fodhdhoo
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing

6. noc

Den č. 7 / Středa, 25. 3. 2020



● 7:30 – 9:30 h. snídaně
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 17:30 – 20:00 h. – Rybolov při západu slunce
● 21:15 h. – BBQ – Grilovačka na pláži – čerstvé ryby nalovené při našem rybolovu

(v případě, že nic neulovíte, jste bez večeře. ;-D)
● po večeři následuje vystoupení tradiční maledivské skupiny BoduBeru

7. noc

Den č. 8 / Čtvrtek, 26. 3. 2020

● 7:30 – 9:30 h. snídaně
● volný program: relax, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty, potápění…
● 18:30 hod. večeře a rychlý briefing

8. noc

Den č. 9 / Pátek, 27. 3. 2020

● 7:30 – 9:30 h. snídaně a rychlý briefing
● 10:30 h. odjezd rychlo lodí na ostrov / letiště Ifuru (cca 25 min.)
● 11:30 h. Check-in
● 12:45 h. odlet z Ifuru do Male
● 13:45 h. přílet do Male; nutno počítat s rezervou – vnitrostátní lety občas bývají

zpožděné – doporučujeme odlety večer, a to s Emirates nebo Qatar.
● dále se program řídí dle časů odletů jednotlivců – program jednotlivců odpoledních

odletů, kterých bývá minimum, naplánujeme operativně, dle jejich časů odletů
● večerní a noční odlety si uschovají zavazadla v úschovně na letišti (6 USD za

standardní zavazadlo a 12 USD za extra velké zavazadlo – cena se může
změnit) a spolu se mnou se vydávají na prohlídku hlavního města Male na
severním Male atolu (cca 2–3 hodiny), operativně oběd a nákupy suvenýrů.
Možnost přesunu na Hulhumale a nákup tuňáka atd. Vše bude záviset na čase
příletu do Male a na domluvě skupiny.

● večer odlet z Malediv

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

http://www.VillasResorts.cz
tel:702047307






Ceník

FIRST MINUTE CENA: 24 750 Kč / osoba (platí do 30. 6. 2019)

STANDARDNÍ CENA: 26 750 Kč / osoba (1.7.-30.11.2019)

LAST MINUTE CENA: 28 750 Kč / osoba (1.12.-15.1. 2019)

Cena nezahrnuje zpáteční letenky.

Výše zmíněné ceny  okruhu / zájezdu bez letenek zahrnují  ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji, veškerou dopravu mezi ostrovy, polopenzi, “průvodkyni”
Lucii, program, exkurze a výlety uvedené výše a pojištění proti úpadku naší CK
other way holiday.

Cena nezahrnuje  cestovní pojištění a pojištění storna zájezdu, masáže a další
položky mimo (nealko mini bar atd.).

Možnost přistýlek dospělých a „dětí“ starších 12 let. Děti mladší 10 let nejsou na
tamto okruhu povoleny.

Pobyt a program je vhodný pro každého, kdo se na něj cítí. Ceny přistýlek jsou na
vyžádání.

Uzávěrka okruhu a poslední šance na rezervaci garantovaných pokojů je do 15.
ledna 2020. Od 16. ledna 2020 bude v případě volných pokojů dostupnost pokojů
a letenek na dotaz.

Poznámky a podmínky nabídky poznávacího okruhu VI / Noonu atol



Během pobytu a cestování si budeme povídat o Maledivách a Maledivcích.
Povídání a vyprávění to bude jiné, než byste slyšeli od běžného průvodce nebo
průvodkyně, protože já nejsem běžná průvodkyně. Vše vám povím bez obalu a tak,
jak to vidím a zažívám já osobně. Historií vás moc nudit nebudu, nebojte. Na
povídání budeme mít prostor na pláži, při exkurzích a aktivitách anebo při večeři.

Pobyt je neformální, jedete na dovolenou. Je naplánován tak, abychom se moc se
neunavili, něco poznali, zažili a zároveň si také odpočinuli. Pokud se někomu do
něčeho nebude chtít, nutit ho nebudeme.

Není nutno s sebou brát „tunu mejkapu“, podpatky a ani drahé večerní róby.
„Pohodlí, odpočinek, poznání a zážitek!“ je hlavní motto celého pobytu. Kraťasy,
tepláky, legíny, trička, prostě to, v čem se cítíte dobře. V tropickém podnebí je
nejlepší bavlna. Oblečení při návštěvě resortu je vhodné jakékoliv.

Volného času na šnorchlování z domácího korálového útesu, na relax a koupání
budete mít dostatek. Briefingy budou krátké a informační. Pokud se u nich
„zakecáme, tak se zakecáme“.

Informace, rezervace:
Ing. Nikola Odvárková
www.VillasResorts.cz
tel. +420 702 047 307
email: odvarkova@villasresorts.cz

Výše uvedené časy jsou orientační. Výlety, exkurze a stravování na pláži budou
záležet na počasí. Doufejme ale, že bude azúro každý den. Změna programu
vyhrazena!
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