
MALEDIVY – relaxačně poznávací okruh II.
ÚNOR 2020 (MAL10)

cena 34.900 Kč / osoba

Cena zahrnuje:
 ubytování ve dvoulůžkovém pokoji
 doprava mezi ostrovy
 polopenze
 český servis
 program
 exkurzea výety viz program
 pojištěníCK.proti úpadku



Za dobrodružstvím, poznáním a relaxem 

na Alif Dhaal a Vaavu atol 

MALEDIVY

● Odlet z ČR/SK: 16. 2. 2020
● Přílet na Maledivy : 17. 2. 2020 do 10:00 hod. dopoledne nebo den předem.

Ubytování zajistíme.
● Odlet z Malediv : 25. 2. 2020 po 17:00 hod. (dopolední odlety po

dohodě). Možnost prodloužení pobytu o resorty či jiný ostrov.
● Přílet do ČR/SK: 26. 2. 2020

Délka pobytu: 8 nocí (9 dní čistého času na Maledivách)

Počet osob: 12 – max. 16 osob (6 až 8krát 2lůžkový pokoj + možné přistýlky)

Ubytování: TME Retreats 3* a Plumeria Maldives 4*

Stravování:  polopenze (snídaně a večeře) a strava během výletů uvedená
níže (např. oběd formou pikniku na sand bank atd.)

Doprava: rychlo loď

3 atoly, 4 obydlené ostrovy, s letištěm 5, 1 sand bank – mělčina a 6 fantastických
šnorchlovacích spotů za 9 dní. To vše je možné pouze tehdy, máte-li soukromý
transfer, a to my máme. Standardními trajekty se tato tour nedá naplánovat a
zorganizovat. Uvidíme to nej, co se dá v daných lokalitách vidět, zažít a
poznat. Navštívíme jeden z nejdelších sand banků, zašnorchlujeme si se žralokem
obrovským (snad), prozkoumáme potopený lodní vrak a zažijeme dobrodružství se
žraloky. A to není zdaleka vše, uvidíme a zažijeme toho mnohem více. 



Okruh v roce 2020 je ještě “nabušenější” a atraktivnější, než ty v předchozích
letech! Děláme pro vás ty nejdokonalejší dovolené, plné nezapomenutelných
zážitků. 

Program:

Den č. 1 / Pondělí, 17. 02. 2020

● přílet do 10:00 hod. Nákup SIM karty, směna peněz
● z letiště přesun (cca 2 h. dle stavu oceánu) rychlo lodí na ostrov Dhigurah na Alif

Dhaal atolu
● cca 13:00 h., počítáno s rezervou, příjezd na Dhigurah
● přivítání, ubytování se, rychlý briefing
● volný program: relax, masáže, koupání
● 19:00 h. večeře a rychlý briefing – seznámení se s programem pobytu

1. noc

Den č. 2 / Úterý, 18. 02. 2020

● 7:00 – 8:30 hod. snídaně
● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z pláže, vodní sporty,

potápění
● 16:00 h. Dhigurah Tour. Hedhikaa / svačina (maledivská specialita) v místní

kavárně & průzkum vesnice. (cca 2 h.)
● 19:00 – 21:00 hod. večeře a rychlý briefing2. noc

Den č. 3 / Středa, 19. 02. 2020

● 7:00 – 8:00 hod. snídaně a rychlý briefing
● 8:30 – 9:00 h. odjezd na šnorchlování (za příplatek potápění) do lokality na

Whale Shark, tedy žraloka obrovského. Snad budeme mít štěstí a tohoto obra
spatříme. Je možné, že budeme mít štěstí i na manty nebo delfíny. (2 až 3 h. i s
cestou)

● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z pláže, vodní sporty
● 19:00 – 21:00 hod. večeře a rychlý briefing

3. noc



Den č. 4 / Čtvrtek, 20. 02. 2020

● 7:30 – 8:15 hod. snídaně
● 9:00 h. odjezd na půldenní výlet na druhý konec ostrova Dhigurah – sand bank

Dhigurah Thundi a zde relax, koupání, šnorchlování a piknik (cca 4 až 5 h. i s
cestou)

● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z pláže, vodní sporty…
● 19:00 – 21:00 hod. večeře a rychlý briefing

4. noc

Den č. 5 / Pátek, 21. 02. 2020

● 7:30 – 9:30 hod. snídaně a rychlý briefing (10 min.)
● 9:00 h. přejezd (60 min.) na ostrov Thinadhoo a Vaavu atol
● přivítání, ubytování se, rychlý briefing (10 min.)
● prohlídka ostrova zakončená na bikini pláži (cca 30 až 45 min.)
● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z pláže, vodní sporty,

potápění
● 19:30 h – 21:30 hod. večeře a rychlý briefing
● 20:00 – 21:00 hod. krmení žraloků a rejnoků na hotelové pláži
● 22:00 h. tradiční maledivské představení místní BoduBeru skupiny
● volný program

5. noc

Den č. 6 / Sobota, 22. 02. 2020

● 7:30 – 9:30 hod.snídaně
● 8:00 – 9:00 h. se vydáme šnorchlovat na dva různé spoty, a to korálový útes

nedaleko ostrova Keyodhoo a potopený vrak lodi a poté na další korálový útes a
to Dhigga (můj oblíbený), který se nachází nedaleko ostrova Thinadhoo. (cca 2
až 3 h.)

● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty,
potápění…

● 17:00 – 18:00 hod. Sunset Coctail – malé občerstvení a nealko drink při západu
slunce

● 19:30 h – 21:30 hod. večeře a rychlý briefing
● 20:00 – 21:00 hod. krmení žraloků a rejnoků na hotelové pláži
● volný program



6. noc

Den č. 7 / Neděle, 23. 02. 2020

● 7:15 – 7:40 hod. snídaně
● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty,

potápění
● 17:00 h. večerní šnorchlování se žraloky typu Nurse Shark (cca 90 min.)
● 19:30 h – 21:30 hod. večeře a rychlý briefing
● 20:00 – 21:00 hod. krmení žraloků a rejnoků na hotelové pláži
● 21:30 h. – Crab Race aneb Krabí závody. Klienti “other way holiday” vždy

vyhrávají. Nesmíte nás zahanbit ani tentokrát. ;-)
● volný program

7. noc

Den č. 8 / Pondělí, 24. 02. 2020

● 7:30 – 9:30 hod. snídaně
● volný program: relax, masáže, koupání, šnorchlování z ostrova, vodní sporty,

potápění
● 17:00 h. večerní rybolov (cca 2 h.)
● 19:30 h – 21:30 hod. večeře a rychlý briefing
● 20:00 – 21:00 hod. krmení žraloků a rejnoků na hotelové pláži
● volný program

8. noc

Den č. 9 / Úterý, 25. 02. 2020

● (6:30 – 7:00 h. odjezd z Thinadhoo na letiště pro dopolední odlety; snídaně je
podávána formou balíčku na cestu – po dohodě)

● 7:30 – 9:30 hod. snídaně a rychlý briefing
● Ve 13:00 h. odpolední čas odjezdu pro odlety po 17. hodině
● 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 malé
zavazadlo a 12 USD velké zavazadlo – cena se může změnit) a spolu se mnou
se vydávají na prohlídku hlavního města Male na severním Male atolu (cca 2–3
h.), operativně oběd a nákupy suvenýrů. Možnost přesunu na Hulhumale a
nákup tuňáka atd. Vše bude záviset na čase příjezdu do Male a na domluvě
skupiny.

● odlet

A můžete se těšit i na nějaké to překvapení!

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: 34 900 Kč / osoba (platí do 31. 5. 2019)

STANDARDNÍ CENA: 37 900 Kč / osoba (1.6.-30.9.2019)

LAST MINUTE CENA: 40 900 Kč / osoba (1.10. – 15. 12. 2019)

Cena nezahrnuje zpáteční letenky.

Výše zmíněné ceny  okruhu / zájezdu bez letenek zahrnují:  ubytování ve
dvoulůžkovém pokoji, veškerou dopravu mezi ostrovy, polopenzi, český servis,
program, exkurze a výlety uvedené výše a pojištění proti úpadku

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.

Maximální obsazenost pokojů jsou 3 osoby. 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.
12. 2019. Od 16. 12. 2019 je v případě volných pokojů dostupnost pokojů a letenek
na dotaz.

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.

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

 

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!

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