MALDIVI
… malo drugače …

1.DAN,24.12.2021: DUNAJ - MALDIVI
Ob 18.00 uri se zberemo na letališču na Dunaju, od koder ob 21.05 uri poletimo z direktnim
letom na Maldive. Prevoz z letalskim prevoznikom Austrian Airlines.
Za doplačilo bo organiziran povratni prevoz na letališče.
2.DAN,25.12.2021: MALE – OTOK MAAFUSHI
Ob 10.05 uri po krajevnem času pristanemo na Maldivih. Po opravljenih carinskih formalnostih
sledi prevoz s hitrim čolnom do otoka Maafushi. Namestitev v hotelu na osnovi nočitve z
zajtrkom. Prosto in nočitev.
3.-8.DAN,26.-31.12.2021: OTOK MAAFUSHI
Republika Maldivi (tudi Divehi Raajeje) je država, ki jo sestavlja skupina okoli 1190 majhnih in
nizkih atolov v Indijskem oceanu. Točno število otočkov ne bo nikoli moč ugotoviti, ker pogosto
nastajajo novi, nekateri se prepolovijo in nekateri potonejo. So eni najlepših otokov na svetu
in pravi raj na zemlji. Zaradi naravne lepote jih je Marko Polo poimenoval »biseri Indijskega
oceana«. Ponujajo najlepše počitnice na svetu z bistrimi lagunami, kokosovimi palmami,
snežno belo peščeno obalo, koralnimi grebeni, mavrično pisanim podvodnim svetom in
sproščenim načinom življenja. Vsak otok je svoje turistično naselje in svet zase. Nameščeni
bomo na otoku Maafushi, ki ni otok - resort, temveč otok, kjer prebivajo domačini. V zadnjih
letih je postal zanimiv tudi za turiste, ki ga obiščejo in se zato na otoku gradi vedno več
hotelov. Obdaja ga prav tako lepo, sinje modro morje, kot ostale otoke. Kopamo se lahko na
plaži Bikini. Otok je dobro izhodišče za izlete, poleg tega pa ga krasijo tudi, za Maldive
primerno nižje cene. Na otoku je precej restavracij, kjer si bomo lahko privoščili okusno in
sorazmerno poceni kosilo ali večerjo. En dan našega bivanja se bomo odpravili na izlet, ki je
vključen v ceni – snorkljanje med otoki, piknik na samotnem otoku ter opazovanje delfinov. Za
ostale dni bomo poskrbeli, da se boste ob doplačilu lahko udeležili vseh, vam zanimivih izletov
po najboljših možnih cenah.
9.DAN,01.01.2022: OTOK MAAFUSHI - MALE – DUNAJ
Po zajtrku se bomo odpeljali nazaj na Male, od koder ob 11.25 uri poletimo z direktnim letom
na Dunaj. S pristankom na dunajskem letališču ob 17.30 uri se naše potovanje konča.

DATUM ODHODA: 24. december 2021
COVID GARANCIJA:
•

Ob prijavi plačate 15% cene aranžmaja

•

Do 20.09.2021 plačate 30% cene aranžmaja

•

Do 24.11.2021 plačate 55% cene aranžmaja

•

V primeru, da bi bilo potovanje zaradi Corona virusa onemogočeno (letala ne bi letela,
za vstop na Maldive ne bi zadostoval negativen PCR test oz potrdilo o cepljenju,
obvezna karantena na Maldivih ) vam bomo že vplačani znesek v celoti vrnili v roku 15
delovnih dni.

•

Če se zaradi kakršnih koli razlogov odjavite od potovanja do najkasneje 20.06.2021,
vam prav tako brez vprašanj vrnemo vplačani znesek.

POPUST NA ZGODNJE PRIJAVE DO 01.06.2021: 100,00 EUR na osebo

CENA ARANŽMAJA NA OSEBO: 1.755,00 EUR = 1.655,00 EURM
DOPLAČILO ZA ENOPOSTELJNO SOBO: 160,00 EURM
NAJMANJŠE ŠTEVILO POTNIKOV: 10
V CENO ARANŽMAJA JE VKLJUČENO: Letalski prevoz, letališke takse, prevoz s hitrim
čolnom letališče - hotel – letališče, 7 x nočitev v dvoposteljni sobi v dobrem hotelu 3* na
osnovi nočitve z zajtrkom, izlet snorkljanje med otoki in piknik na peščeni plaži ter opazovanje
delfinov, slovenski vodnik in organizacijski stroški.
V CENO ARANŽMAJA NI VKLJUČENO: Vse kar ni navedeno v programu; dodatna hrana,
pijača, izleti, napitnine, trenutno je še potreben PCR test.
Iz otoka je mogoče narediti več dnevnih izletov; obisk kakšnega izmed bližnjih resortov,
snorkljanje z morskimi psi kitovci, ribolov, izlet na otok Male in ogled glavnega mesta,
snorkljanje itd. Izleti se gibljejo cca od 25 USD do 100 USD. Dodatne izlete plačate na kraju
samem v USD!

VIZUM IN PCR TEST: Slovenski državljani za vstop na Maldive za bivanje do 30 dni ne
potrebujemo vize. Trenutno potrebujemo PCR test na Corona virus, tako ob odhodu, kot ob
povratku. Pred odhodom na Maldive ga moramo narediti v Sloveniji in imeti potrdilo s seboj,
ob povratku ga bomo naredili na Maldivih in dobili uradno potrdilo, ki bo veljalo za vstop v
Sloveniji in ob negativnem testu za nas ne bo veljala obvezna karantena. Do decembra se
seveda lahko to še spremeni in testov ne bomo potrebovali.

COVID GARANCIJA:
•

Ob prijavi plačate le 15% cene aranžmaja

•

Do 20.09.2021 plačate 30% aranžmaja

•

24.11.2021 plačate 55% aranžmaja

•

V primeru, da bi bilo potovanje zaradi Corona virusa onemogočeno (letala ne bi letela,
za vstop na Maldive ne bi zadostoval negativen PCR test oz potrdilo o cepljenju,
obvezna karantena na Maldivih ) vam bomo že vplačani znesek v celoti vrnili v roku 15
delovnih dni.

•

Če se zaradi kakršnih koli razlogov odjavite od potovanja do najkasneje 20.06.2021,
vam prav tako brez vprašanj vrnemo vplačani znesek.

PRIJAVE: Plačilo varščine vam zagotavlja rezervacijo. Pri morebitnih odjavah upoštevamo
COVID GARANCIJO. Pridržujemo si pravico do odpovedi potovanja, če se ne prijavi zadostno
število potnikov. Potujete na svojo odgovornost, lahko pa vam uredimo zdravstveno
zavarovanje za potovanje in zavarovanje rizika odpovedi. Splošni pogoji in navodila za
potovanja so vam na voljo kot posebna tiskana priloga k programu v naši poslovalnici ali na
internetu. Pridržujemo si pravico spremembe cene aranžmaja, če se spremenijo devizna
razmerja. Za prijave veljajo Splošni pogoji in navodila za potovanja turistične agencije
ODPELJI.SE, Damjana Račič s.p.

