
MALEDIVY – relaxačně poznávací okruh III.
(MA03)

cena 28.500 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 program zájezdu
 ubytování ve dvoulůžkových pokojích
 polopenze
 transfery
 zmíněné výlety
 český delegát na Maledivách
 pojištění CK proti úpadku



MALEDIVY

Jedinečný relaxačně-poznávací zájezd s českým servisem!

OKRUH č. 3:

Baa atol, šnorchlování s mantami a možná i žralokem
obrovským!

Vydejte se na dech beroucí Maledivy s česky hovořícím
delegátem!

Prozkoumejte 2 atoly a 6 ostrovů (z toho 1 neobydlený) za 8
dní pobytu!

CENA 28.500 Kč / os. (cena nezahrnuje letenku)

Délka pobytu: 7 nocí (8 dní)

Počet osob: 12 osob (6 x 2lůžko + 2 možné přistýlky)

Ubytování: ostrov Fehendhoo,  nově vybudovaný
penzion s polopenzí + zmíněná strava během výletů

Doprava: rychlo loď

2 atoly, 5 obydlených ostrovů, 1 neobydlený, 1 sand bank – mělčina, to je 6 ostrovů
a s letištěm 8 ostrovů za 8 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.

Program:

Den č. 1 / úterý



● přílet do 12 h.
● z letiště přesun rychlo lodí na ostrov Fehendhoo (1:30 – 2 h. dle stavu oceánu)
● cca do 15:00 h., počítáno s rezervou, příjezd na Fehendhoo.
● přivítání, svačina, ubytování se a rychlý briefing (10 min.)
● relax, volný program. Tip: Relaxace/spánek na pár metrů vzdálené AR pláži.

Spánek ve stínu palem a fíkovníku banyán.
● večeře (19:00 h.)
● briefing, seznámení se s programem pobytu, povídání si o Maledivách

Den č. 2 / středa

● snídaně
● 9:30 h. Fehendhoo Tour, průzkum vesnice zakončený na bikini pláž
● relax, volný program, šnorchlování kolem ostrova, možnost vodních

sportů, potápění…
● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 3 / čtvrtek

● snídaně a rychlý briefing (10 min.)
● 9:00 h. odjezd (15 min.) na celodenní výlet, prohlídka obydleného

ostrova Fulhadhoo, přesun na neobydlený ostrov Rahkairifinolhu – relax,
šnorchlování a oběd/piknik. Návrat před západem slunce.

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

Den č. 4 / pátek

● snídaně
● relax, volný program, šnorchlování kolem ostrova, možnost vodních

sportů, potápění…
● večeře – tradiční maledivská
● briefing (dle potřeby)
● krabí závody

Den č. 5 / sobota

● snídaně a rychlý briefing (10 min.)



● 9:00 h. odjezd (10 min.) na celodenní výlet na ostrov Goidhoo, kde se podíváme
ke slanému jezeru – zátoka, na menší políčka místních a na to, jak to vypadá na
více obydleném ostrově. Občerstvíme se v místním bistru a po té vyrazíme
šnorchlovat na menší mantí spot Hanifalhu, nedaleko ostrova Fehendhoo. Po
šnorchlování se přesuneme na sand bank u ostrova Fehendhoo. Možnost
šnorchlování, relaxu, co je libo. (Program výletu se bude řídit viditelností. Je
možné, že nejdříve pojedeme šnorchlovat a po té na prohlídku ostrova a po té
na sand bank.) Předpokládaný návrat při západu slunce.

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

Den č. 6 / neděle

● snídaně
● brzy ráno odjezd na korálový útes Hanifaru Bay, jeden z nejznámějších útesů

na světě, zapsaný v UNESCO. V této lokaci se ve velkém počtu
vyskytují manty, v sezóně jich je zde možné spatřit i 100 a také žralok
obrovský. Na manty tu narazíte v podstatě kdykoliv, na žraloka obrovského,
mimo sezónu, jen občas. Předpokládaný návrat je kolem oběda.

● relax, volný program, šnorchlování kolem ostrova, možnost vodních
sportů, potápění…

● večeře
● briefing (dle potřeby)

Den č. 7 / pondělí

● snídaně
● relax, volný program, šnorchlování kolem ostrova, možnost vodních sportů,

potápění
● cca 17 h. plavba při západu slunce – snad potkáme delfíny a po setmění noční

rybolov
● cca 20 – 21 h. večeře formou BBQ na naší AR pláži s tradiční

maledivskou BoduBeru skupinou. Doufejme, že při rybolovu něco chytíme
● briefing (dle potřeby)

Den č. 8 / úterý

● snídaně a rychlý briefing (10 min.
● ranní/dopolední odjezd z Fehendhoo na letiště (čas se stanoví dle odletů a

příletů všech „Účastníků zájezdu“
● 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 a spolu se
mnou se vydávají na prohlídku hlavního města Male (cca 3 hodiny), operativně
oběd a nákupy

● odlet

Briefingy budou čistě dobrovolné, pokud se  někdo nebude chtít účastnit, nemusí.
Je to čistě jenom na Vás. Volného času na relax a koupání budete mít dostatek.
Pobyt je naplánován tak, abychom se moc neunavili, něco poznali, zažili a zároveň
si také odpočinuli. Pokud se někomu do něčeho nebude chtít, nutit ho nebudeme.
Jedeme se bavit, poznávat, užívat si a odpočinout.

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

Možnost prodloužení pobytu před i po společné tour. Možností je hned několik.
První možností je pobyt na ostrově Hulhumale (2 noci) a celodenní výlety na luxusní
resort a nebo rovnou pár nocí na resortu nebo jiném obydleném ostrově.

Termín č. 1 

Odlet z ČR/SK: 4. 12. 2017

Přílet na Maledivy: 5. 12. 2017 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 12. 12. 2017 po 12 h. Možnost prodloužení pobytu o resorty či jiný
ostrov. 

Zbývá volných pokojů: 4

Termín č. 2 

Odlet z ČR/SK: 21. 1. 2018



Přílet na Maledivy: 22. 1. 2018 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 29. 1. 2018 po 12 h. Možnost prodloužení pobytu o resorty či jiný
ostrov

Zbývá volných pokojů: VYPRODÁNO

Termín č. 3 

Odlet z ČR/SK: 29. 1. 2018

Přílet na Maledivy: 30. 1. 2018 do 12 h. dopoledne nebo den předem. Ubytování
zajistíme.

Odlet z Malediv: 6. 2. 2018 po 12 h. Možnost prodloužení pobytu o resorty či jiný
ostrov.

Zbývá volných pokojů: VYPRODÁNO

Poznámka: Penzion, ve kterém bude probíhat ubytování je právě ve výstavbě.
Kategorie ubytování bude kvalitou ubytování a stravy 4*. Fotografie z ostrovů a
aktivit Vám zašleme spolu s nabídkou. Fotografie penzionu budou dostupné v
červenci/srpnu 2017.

Cena pobytu je 28.500 Kč za jednu dospělou os. na dvoulůžkovém pokoji, vč.
všech transferů (dopravy mezi ostrovy) polopenze, průvodce, exkurzí a výletů
uvedených výše v programu. Cena nezahrnuje zpáteční letenku na Maledivy,
cestovní pojištění a jiné položky neuvedené výše.



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

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


Ceník

CENA: 28.500 Kč / os.

Cena okruhu a obou termínů je 28 500 Kč za jednu osobu na
dvoulůžkovém pokoji včetně všech transferů – dopravy,
polopenze, zmíněných exkurzí, výletů (stravy) a průvodce.
Cena nezahrnuje letenku na Maledivy ani cestovní pojištění.

Možnost přistýlek dospělých i dětí. Maximální obsazenost pokojů jsou 3 dospělé
osoby nebo 2 dospělé osoby a 1 dítě. Kapacita míst je omezena 6ti pokoji. Počet
pokojů není možné navýšit. Možné jsou pouze přistýlky.

Poznámka: Penzion, ve kterém bude probíhat ubytování je právě ve výstavbě.
Kategorie ubytování bude kvalitou ubytování a stravy 4*. Fotografie z ostrovů a
aktivit Vám zašleme spolu s nabídkou. Fotografie penzionu budou dostupné v
červenci/srpnu 2017.

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