
 

 

Sanjski Maldivi 9 dni   
 

Individualne počitnice z odhodom iz Ljubljane! 

 

 

 
 
 

PREDVIDENI LETI 
Ljubljana – Istanbul – Maldivi – Istanbul – Ljubljana. 

Povratni let z letalskim prevoznikom Turkish Airlines. 

  1 TK1064 27APR 1 LJUIST         1955 2315    
  2 TK 730 28APR 2 ISTMLE         0145 1155    

  3 TK 731 04MAY 1 MLEIST         2240 0455+1  
  4 TK1061 05MAY 2 ISTLJU         0700 0815 

 
 

 

 

Ob prihodu na Maldive boste vstopili v svet čistega pobega in popolne sprostitve. Svet, kjer čas stoji, kjer 

vreme nikoli ne razočara, kjer voda nikoli ni mrzla in še ribice srečno plavajo naokrog      . Romantični sončni 

zahod nad vodami Indijskega oceana je skoraj zagotovljen.  
Sanjski Maldivi so počitnice, ki so namenjene vsem, ki želite na Maldivih doživeti nekaj več. Poudarek je na višji 

kakovosti namestitev. Predlagamo le dva različna tipa namestitve, a ponudimo vam jih lahko še mnogo več. 

Popolnoma se prilagodimo vašim željam in potrebam. 



 

   

Stil: Individualne počitnice! 

1.-2. dan MALDIVI. Lastni prevoz na letališče v Ljubljani. Po ureditvi vseh formalnosti polet proti Maldivom, s 
prestopom v Istanbulu. Ob prihodu na letališče Male sledi topel sprejem s strani predstavnika in prevoz do hotela. 

Večerja in nočitev. (H, ZV)  
 

Paradise Island 4*+ - superior beach bungalow – več info tukaj, polpenzion. 

- možno doplačilo za all inclusive: 40 eur na osebo na dan. 
 

Sun Island 4* - superior beach bungalow – več info tukaj, polpenzion. 
- možno doplačilo za all inclusive: 40 eur na osebo na dan.  

 

            Beachwood hotel 4* - deluxe soba – več info tukaj, all inclusive. 
 

 

 
 
3. – 7. dan MALDIVI. Prosto za počitniške užitke. Dneve si lahko popestrite z različnimi vodnimi športi, 

snorkljanjem, odbojko na mivki, ali pa preprosto z ležanjem na plaži v dobri družbi ali s knjigo v roki. 

 
 

8. - 9. dan MALDIVI. Še zadnji dan uživanja, nato organizirani transfer, ki vas popelje na letališče. Organiziran 
prevoz do letališča in povratni let do Ljubljane kamor prispete v jutranjih urah. 

 

Cena na osebo v hotelu Sun Island 4*  znaša:                                             1.545,00 EUR                                         
Cena na osebo v hotelu Paradise island 4*+znaša:                                      1.500,00 EUR   
Cena na osebi v hotelu Beachwood 4* znaša:                                             1.245,00 EUR                                        
 
***Cena so informativne narave in se lahko spremenijo glede na zasedenost kapacitet. 

 
 

Cena pri (2 udeležencih) vključuje:  

- 7 x nočitev v hotelu po programu na bazi polpenzion, 
- povratni prevoz iz letališča do otoka (vodno letalo ali hitri čoln), 

- stroške priprave in organizacijo potovanja. 

https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-stay
https://www.villahotels.com/sun-island/
https://www.villahotels.com/en/resort/royal-island/resort-stay
https://thebeachwoodhotels.com/
https://thebeachwoodhotels.com/experience/accomodation/


 

 

 
 

 
Doplačila po želji:  

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja, 

- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 
 

Obvezno doplačilo na licu mesta! Izstopna taksa, ki znaša okvirno 10 USD na osebo. 
 

DRUGI PODATKI: 

VIZE: Slovenci potrebujemo vsaj 6 mesecev veljaven potni list od konca potovanja. 
ZDRAVJE: Obveznih cepljenj ni. O zdravju se posvetujte na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje Ljubljana, 

Zaloška 29, 1000 Ljubljana, telefon: (01) 586 39 00. Za več informacij obiščite: http://www.nijz.si. 
Splošni pogoji poslovanja Agencije Oskar so sestavni del programov in so kot posebna tiskana priloga na voljo 

na vseh prodajnih mestih Agencije Oskar. Z vplačilom akontacije potnik potrdi, da jih v celoti sprejema.  
MINIMALNO ŠTEVILO POTNIKOV: 2. 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar 

http://www.nijz.si/

