Tropski Maldivi, 9 dni
Hotel 3*, polpenzion
– pobegnite na zadnji raj na zemlji
– slikovit lokalni otok Guraidhoo, ki vas ne bo pustil ravnodušne
– plavajte in odkrivajte neskončni podvodni morski svet

25.10.2019 do 02.11.2019
2 - Oskarjevo turistično potovanje
Okoli 1.190 prelepih atolov maldivskega otočja se razprostira v turkizno modrem morju
Indijskega oceana in nudi nepozabno doživetje ter obilico užitkov.
Maldivi so naravni čudež in slovijo po lepoti, barvitem morskem svetu ter po kristalno
čistem morju in številnih pisanih koralnih grebenih. Predstavljajte si – sonce, modro nebo,
sanjske peščene plaže, turkizno morje, ki vabi k odkrivanju morskega kraljestva, je le nekaj
stvari po kateri slovijo Maldivi in nas vabijo da jih obiščemo. Na otokih vidimo tudi zanimive
mangrove, razne ovijalke, sadno drevje in pisano cvetje. Z nasmehi nas bodo sprejeli tudi
prijazni domačini, ki so še posebej gostoljubni na lokalnih otokih.
Otok Guraidhoo ni letoviški otok . Je lokalni otok, ki meri v dolžino 700 m, v širino pa 500
m. Tu najdemo trgovine, lokale, nekaj restavracij, hotele ter penzione, plažo, in tudi igrala za
otroke. Seveda pa to še ne pomeni da tu ni lepo, je pa drugače.
Potovanje na Maldive je namenjeno vsem, ki si želite aktivne počitnice in
raziskovanja zadnjega raja na zemlji! Primerno je tudi za družine z manjšimi otroki.

1. in 2. dan LJUBLJANA – MALE – otok GURAIDHOO. Zbor v Ljubljani ter vožnja do
zagrebškega letališča. Polet preko Dubaja na Maldive. Po pristanku sledi še transfer s
čolnom do otoka Guraidhoo. Po prihodu se namestimo v hotel, večerja in zaslužen počitek.
(letalo) (H, V)
3. – 7. dan otok GURAIDHOO ali opcijski izleti. Zajtrk. Prosto za uživanje ali
raziskovanje otočka Guraidhoo, lahko pa se (za doplačilo) odpravite na enega izmed
opcijskih izletov. Večerja in nočitev. (H, ZV)
8. in 9. dan otok GURAIDHOO – MALE – LJUBLJANA. Zajtrk. Prosto za počitniške
užitke. Odjava iz sobe ob 12.00. Popoldanski odhod na letališče. Polet z Maldivov preko

Dubaja v Zagreb. Sledi še vožnja proti Ljubljani. (Z, letalo)
Opcijski izleti (doplačila po želji na kraju samem (na osebo)):
– šnorkljanje na okoliške koralne grebene (+možnost piknik kosila) 30-45 USD
– šnorkljanje z želvami (+možnost piknik kosila) 40-55 USD
– šnorkljanje na grebene s pisanimi ribami (+možnost piknik kosila) 30-45 USD
– opazovanje delfinov (+možnost piknik kosila) 45-60 USD
– ribolov in večerja z ulovom na žaru 35 US D
– izlet v glavno mesto Male 50 USD
– izlet na atol Vaavu 80 USD

Cenovni podatki:
Cena potovanja

Redna cena
1497 EUR

Obvezna doplačila
Doplačilo za skupino v velikosti 10 - 14 oseb
Doplačilo za skupino v velikosti 15 - 19 oseb
Doplačila po želji
Odstopnina (4,56 %) od vrednosti aranžmaja -TRIGLAV **
Doplačilo za enoposteljno sobo
Doplačilo na kraju samem (priporočljive napitnine)
Zdr. zav. Mondial, do 11 dni, svet, posamično, osnovno kritje - S*
Popusti
Članski popust od redne cene aranžmaja
Popust za otroke 2-12 let na dodatnem ležišču
Popust za otroke 2-12 let na osnovnem ležišču

Aktualna cena
1497 EUR

90,00 EUR
60,00 EUR

4,56 %
210,00 EUR
30,00 EUR
18,61 EUR

3,50 %
20,00 %
10,00 %

Cena (najmanj 20 udeležencev) vključuje : avtobusni prevoz do zagrebškega letališča in
nazaj, letalski prevoz po programu, letališke pristojbine in varnostne takse (93 EUR), nočitve
in transfer po spodnjem opisu*, slovensko vodenje in lokalne sodelavce, stroške priprave in
organizacijo potovanja.
Nočitve in transfer: 6 nočitev v hotelu Ocean Retreat & Spa 3* s polpenzionom ter prevoz
z gliserjem z letališča do hotela in nazaj.
Opis
namestitve
in
otoka:
otok
Guraidhoo
(https://www.youtube.com/watch?v=tewfd8-35BM) je majhen a slikovit lokalni otok na

Maldivih. Hotel Ocean Retreat and Spa 3* /) ima zasebno plažo, ponuja tudi teraso, skupni
salon ter klimatizirane sobe z brezplačnim internetom. Ima restavracijo z mednarodnimi in
lokalnimi jedmi.
VIZE: Slovenski državljani za vstop na Maldive potrebujejo vizum. Vizum se pridobi ob
vstopu na Maldive. Vizum je brezplačen. Potreben je vsaj še 6 mesecev veljaven potni
list.ZDRAVJE: obveznih cepljenj ni.

VIZE: Slovenskim državljanom vizum za Maldive ni potreben za obdobje bivanja do 30 dni.
Potni list mora biti veljaven najmanj za čas trajanja potovanja.
ZDRAVJE: Cepljenje proti rumeni mrzlici je za vstop v državo pogojno obvezno, in sicer za
popotnike, ki so se nahajali na območju rumene mrzlice oziroma prihajajo iz držav, v katerih
je ta bolezen razširjena. Več na http://www.zdravinapot.si.
Priporočamo tudi, da imate pri sebi vedno sončno kremo, s katero se zaščitite tudi kadar ni
sonca, in ostala pokrivala, ki vas bodo zaščitila pred močnimi sončnimi žarki.
Priporočamo vodo iz steklenic. Poskrbite, da čez dan zaužijete dovolj tekočine.
VREME: Tipično tropsko vreme, ki z občasnih rahlim vetrom odpihne soparo. Povprečne
temperature morja in zraka so 30° C. Največ sonca je med decembrom in aprilom, ko je
suha in visoka sezona. Ugodneje je potovati od maja do novembra, ko je podnebje bolj
vlažno. Za potapljanje sta najbolj primerna za obisk mesec april in november.
VARNOST:
Obstajajo določeni varnostni zadržki za potovanja v posamezne dele države.
Nekatera področja bi lahko bila nevarna, zato svetujemo dodatno previdnost pri
potovanju v te dele države ter dodatno preverjanje in pridobitev podatkov iz drugih
virov.
Poleg tega svetujemo običajno previdnost.
Ponoči se izogibajte ozkim mestnim ulicam.
Na sprehodih imejte s seboj le manjši znesek denarja in tisto kar resnično
potrebujete.
Ne nosite s sabo dragocenosti, kot so zlatnina, drage ure, draga tehnična oprema.

Naredite fotokopije osebnih dokumentov.
Potni list in ostale dokumente shranjujte zaklenjene v hotelskem sefu.
Agencija Oskar ne odgovarja za morebitno izgubo vaše osebne lastnine.
LOKALNA VALUTA: rufija.
ELEKTRIČNA NAPETOST: 110/230 V, 60 HZ AC. Vtičnica ima tri luknje in potrebni so
adapterji, razen v nekaterih hotelih, kjer so vtičnice prilagojene evropskim.
KREDITNE KARTICE, BANKOMATI: S kreditnimi karticami lahko plačujete v trgovinah.
Denar lahko dvignete tudi na bankomatih z različnimi provizijami (VISA, MASTERCARD,
nekje MAESTRO). Včasih dvigovanje na bankomatih ne deluje, zato vam priporočamo
manjši znesek gotovine za vsak slučaj!
KOMUNIKACIJA, TELEFON, INTERNET: Klicna številka za klice iz Slovenije je 00 960.

SPLOŠNI PODATKI O DEŽELI:
Velikost: 300 km2
Prebivalstvo: 300.000
Glavno mesto: Male
Jezik: divehi
Ureditev: Republika
Lokalni čas: Na Maldivih so 3 ure pred nami
Priporočamo: knjige, zemljevidi, vodiči …
Minimalno število potnikov za realizacijo potovanja: 10
PRIPRAVA POTOVANJA: 26.03.2019
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.
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 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.
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