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MALDIVSKI OTOKI 8 dni   
INDIVIDUALNO POTOVANJE! 

 

Ob prihodu na Maldivih boste vstopili v svet čistega eskapizma in popolno sprostitev. Svet, kjer čas stoji še 
vedno v deželi s praškastim belim peskom in čudovitih modrih lagun. Težko je tu, da se ne ujame romantični 

sončni zahod nad vodah Indijskega oceana. Maldivi počitnice so za nekaj časa, da se sprostite in počitek pred 

stresnim vsakdanjim življenjem. 
 

O vremenu na Maldivih 
Določata ga dve monsunski obdobji. Deževna doba z nalivi in nevihtami je od maja do oktobra, dež pa turistične 

sezone ne moti, saj vsak dan sije sonce in temperature ostajajo enako visoke. 

Visoka vlažnost zaradi stalnih morskih sapic ne moti. Povprečne temperature so 
28°C. Najvišja sezona traja od decembra do aprila, v sušnem obdobju, ko je 

tudi vlažnost manjša, vročina največja in resorti najbolj polno zasedeni. Od maja do 
novembra je več dežja. Kljub temu seveda sije sonce, vendar je na nebu več 

oblakov. Tudi cene so v tem obdobju nižje za razliko v avgustu. Če želite odpotovati 
na Maldive v času med majem in novembrom, ni nujno, da boste naleteli ravno na 

deževno obdobje. Vreme na Maldivih je sicer zelo nepredvidljivo in tudi v deževnem obdobju oz. t.i. času 

»mokrega monsuna« boste lahko imeli cel čas sončno in idealno vreme za oddih na plaži.  
Problem mokrega obdobja je v tem, da se lahko pojavijo padavine in oblačnost, ki trajajo tudi 5-6 dni 

zapored.  
Lahko se zgodi, da padavine trajajo zgolj nekaj ur, nato pa se razjasni. Čeprav je težko določiti najslabši čas za 

potovanje na Maldive, so zagotovo najbolj »nevarni« meseci prav tisti, ki jih imamo pri nas najraje, in sicer:  

junij, julij ter avgust. Kot smo že prej omenili, pa dejstvo, da so »nevarni«, ne pomeni, da boste v tem obdobju 
zagotovo naleteli na slabo vreme ampak pomeni zgolj to, da se glede na pretekle statistične podatke v teh 

mesecih največkrat pojavljajo nezaželene klimatske spremembe. Kot na splošno, je torej tudi pri potovanju na 
Maldive običajno potrebno imeti tudi nekaj sreče pri izbiri pravega tedna, če želite potovati ravno v deževnem 

obdobju. 
 

Potopite se v počasnejši ritem življenja in si ga privoščite v naročju luksuza. Ustvarite si svojo prilagojeno 

življenjsko popotovanje na Maldive. 
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POTOVANJE SE ZAČNE IN KONČA NA MALDIVIH – otok MALE.  

POT IZ SLOVENIJE IN NAZAJ TRAJA DODATNA DVA DNI (SKUPAJ 10 DNI). 
POTOVANJE PRILAGODIMO VAŠIM ŽELJAM. 

 
Odhodi v 2017: po dogovoru 

 

PROGRAM POTOVANJA: 

1. dan MALDIVI – otok Paradise. Po ureditvi vseh formalnosti na letališču sledi topel sprejem predstavnika in 
prevoz do hotela. Večerja in nočitev. (H*, V)  

 
Paradise Island, superior beach bungalow/ več opisa tukaj 

(možno doplačilo: all inclusive 60 eur na osebo na dan) 
 

 

 

 

 
2. – 7. dan MALDIVI - otok Paradise. Prosto za počitniške užitke. Nočitev. (ZV, H*)  

Več informacij o aktivnostih, ki jih lahko počnete na otoku - tukaj 

 
8. dan MALDIVI– otok Paradise.  Zajtrk in prosto do odhoda na letališče. Konec programa. (Z) 

 

https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-stay
https://www.villahotels.com/en/resort/paradise-island/resort-experience
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Odhodi so možni vsak dan (cena ne velja za čas praznikov). Program lahko prilagodimo individualnim 

željam.  
 

Cena na osebo v dvoposteljni sobi znaša od:                     810 EUR                                         
 
Cena pri (2 udeležencih) vključuje:  

- 7 X nočitev v hotelu 4*+ z zajtrkom in večerjo po programu, 

- povratni prevoz iz letališča do otoka, 
- stroške priprave in organizacije potovanja. 

 
Popusti: za rezervacije do 31. oktobra velja akcija brezplačno za bivanje enega otroka s starši do 7. let starosti. 

 
Opomba: nastanitev velja za hotel 4* z vključenim polpenzionom. Možnost doplačila za druge hotele 

na Maldivih.  
 
Doplačila po želji:  

- mednarodna letalska vozovnica do Maldivov, 
- doplačilo do ostalih hotelov, 

- prevoz iz Slovenije do odhodnega letališča in nazaj, 

- odstopnina v primeru višje sile 4,56 % vrednosti potovanja,  
- dodatno zdravstveno zavarovanje z asistenco v tujini. 

 
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. 
PRIPRAVA POTOVANJA: 29. Marec 2017 

ORGANIZATOR POTOVANJA: Agencija Oskar  
 

LEGENDA za vrsto storitev in namestitev::   
Z – zajtrk, K – kosilo, V – večerja   P*– penzion/ lokalne namestitve, dvoposteljne sobe s kopalnico 

H – nočitev v hotelu 1/2/3 zvezdice P – lokalne namestitve (dvoposteljne sobe s skupno kopalnico, večposteljne sobe,…)  
H* – nočitev v hotelu 3+/4 zvezdice  PT – nočitev na busu, vlaku ali ladijska kabina      
H** – nočitev v hotelu 5 zvezdic  O – nočitev zunaj (šotor, jurta, ladijska paluba,....) 

Kategorija namestitev je odvisna od lokalnih predpisov in ni nujno enakovredna našim. V primerih, ko v državi potovanja ni  
predpisane kategorizacije namestitev, je ocena kategorije v programu potovanja narejena na podlagi ocene lokalnih partnerjev. 

http://www.nijz.si/
http://www.nijz.si/

